
 
 

Outubro de 2017 

 

Ensinamentos de Outubro 
 

 
Fonte: lestransformations.wordpress.com/ e sabesquienerestu.blogspot.com 

Publicado no Blog 

https://ultimasleiturasdaluz.blogspot.com.br/ 

e Grupo do Facebook Shantinilaya 

https://www.facebook.com/groups/293893747352484 

 

https://lestransformations.wordpress.com/
http://sabesquienerestu.blogspot.com/
https://ultimasleiturasdaluz.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/groups/293893747352484


 
 

SUMÁRIO 

 

MARIA - 17 outubro 2017 ................................................................................. 3 

MIGUEL - Outubro 2017 ................................................................................. 11 

ANAEL - Outubro 2017 ................................................................................... 17 

BIDI – PARTE 1 – Q/R – Outubro de 2017 ....................................................... 29 

BIDI – PARTE 2 – Q/R – Outubro de 2017 ....................................................... 42 

BIDI – PARTE 3 – Q/R – Outubro de 2017 ....................................................... 60 

BIDI – PARTE 4 – Q/R – Outubro de 2017 ....................................................... 70 

BIDI – PARTE 5 – Q/R – Outubro de 2017 ....................................................... 89 

BIDI – PARTE 6 – Q/R – Outubro de 2017 ....................................................... 98 

BIDI – PARTE 7 – Q/R – Outubro de 2017 ..................................................... 117 

ANDROMÉRID - Outubro 2017 ..................................................................... 124 

OMA – PARTE 1A – Q/R – Outubro de 2017 .................................................. 127 

OMA – PARTE 1B – Q/R – Outubro de 2017 .................................................. 141 

OMA – PARTE 2 – Q/R – Outubro de 2017 .................................................... 155 

 



3 
 

MARIA - 17 outubro 2017 

 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.  Filhos bem amados, eu rendo graças à vossa presença, 

onde quer que estejam sobre a terra, em vossa disponibilidade e em vosso acolhimento, para 

vivermos juntos a Teofania. 

 

No final e após a Teofania, terei a ocasião de vos comunicar alguns elementos sobre o que se vive 

em vocês nesta fase final, que não é nada mais do que o retorno à Verdade e ao Amor. Desde já 

eu rendo graças ao vosso acolhimento, ao vosso sorriso, à vossa presença.  Instalemo-nos juntos 

então na Verdade, aquela do coração, aquela do Amor, aquela da Luz.  No silêncio agora, 

acolhamo-nos. 

 

… Silêncio… 

 

Filhos bem amados, eu rendo graças a cada um de vocês por vosso acolhimento, vossa doçura, e 

saúdo vossa eternidade. 

 

Enquanto nestes tempos, muitos entre vocês têm a lucidez de ver em vosso íntimo como na tela 

deste mundo o que se desenrola, vocês constatam que uma Paz a nenhuma outra comparável 

cerca vossa pessoa, dando-vos a viver, quer seja por instantes ou de maneira cada vez mais 

permanente, a alegria da Verdade, contrastando ainda mais com o que é visível na superfície 

deste mundo, às vezes também em vocês e também ao redor de vocês.  O Amor emerge em meio 

à vossa lucidez, e independente do que vocês tenham a viver no nível pessoal, segundo onde 

vocês estão na superfície deste mundo. 

 

As Teofanias que foram vividas e que se vivem, são o bálsamo que evita ser levado pelos 

mecanismos que vocês veem certamente em vocês ou ao redor de vocês.  Somente o coração, 

somente a Verdade é doravante vosso salvo-conduto.  Vocês são inumeráveis agora a viver o 

retorno da Verdade. Mais do que nunca hoje, eu vos convido ao Amor. Em qualquer pensamento, 

em qualquer olhar ou em qualquer ação que vocês tenham a conduzir, deixem ser a Verdade, 

deixem ser a leveza. 

 

Neste dia 17 de outubro de 2017, e como já estipulou o Comandante, vos é dado observar as 

transformações, os eventos. Quer eles sejam humanos, quer eles sejam sociais, quer eles estejam 

ligados à própria Terra ou às radiações vindo da Verdade, tudo concorre para fazê-los 

estabelecerem-se na Paz, ou ao contrário, no questionamento.  O único bálsamo, o único salvo-

conduto vai se tornar com evidência vosso coração, sua leveza, sua Alegria, e sobretudo sua 

Verdade. 

 

Enquanto o Choque da humanidade já se desenrola de maneira parcial pela ação dos Elementos, 

vos resta simplesmente estar aí, plenamente conscientes e presentes, para viver o que a vida vos 

oferece, e mesmo se o que é retirado vos parece afastado da Verdade, não é nada pois doravante 
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tudo se precipita, tudo emerge ao olhar comum como ao olhar do coração, conduzindo-vos, para 

alguns, a fazer uma espécie de limpeza, que aliás se faz por ela mesmo.  

 

As Teofanias se realiazam de maneira cada vez mais extensiva, por toda parte sobre esta terra.  O 

Fogo Ígneo realiza sua obra. O Arcanjo Miguel que semeia a terra em inumeráveis lugares, prepara 

a Verdade, sua majestade e sua totalidade. 

 

Aproveitem do que se desenrola, de qualquer natureza que seja, em vosso corpo, em vossa vida, 

ao redor de vocês ou no outro lado do planeta. Tudo concorre, mesmo o que aparece às vezes 

como violento para a pessoa, para estabelecer o reino da Verdade, finalizar a ascensão da Terra e 

vossa liberdade. Isto deve ser provado no interior de vocês. Não é vossa razão nem mesmo vossa 

visão comum que pode apreender a extensão do que se desdobra. 

 

Eu não vos escondo que o estabelecimento da Luz transpôs um grande passo desde 1º de outubro 

de vosso ano. Eu não mais vos escondo que o que vos é dado a observar em vocês, ao redor de 

vocês ou por toda parte no planeta, vai se amplificar de maneira desmesurada para o olhar da 

pessoa, mas à medida também em que vosso coração se enche dessa Verdade reencontrada e 

acolhida. 

 

Lembrem-se de que vocês não têm de se prevenir de nada, que vocês não têm nada a preparar 

nem a antecipar, vocês somente têm de estar aí, presentes a vocês mesmos, presentes à vida. 

Todo o resto, sem exceção, é realizado pela majestade da Luz e do Amor, e não pode mais ser de 

vosso fazer.  Eu os convido a sempre mais doçura para com vocês mesmos, para com cada irmão e 

cada irmã, e lembrem-se de que essa doçura não depende de vossas palavras, de vossos discursos, 

e mesmo de vossas intenções de ajuda ou de serviço, mas simplesmente na evidência com a qual 

vocês vivem o coração. 

 

Como vos foi enunciado, muitos irmãos e irmãs, muitos dos meus filhos vivem hoje a felicidade da 

Eternidade sem passarem por todos esses estados, talvez, que vocês viveram, levando-vos a 

constatar que os tempos do fim estão realmente presentes e se desenrolam neste momento 

mesmo no plano físico, no plano comum e o mais palpável da Terra. 

 

Vocês o sabem, não há mais a reagir ao que quer que seja, desse cortejo de eventos acontecendo 

por toda parte e às vezes mesmo em vocês.  Há somente, como foi dito e repetido, de acolher a 

Alegria, acolher a leveza, em qualquer duração aparente que seja.  Atrás, a vir, nas últimas tramas 

do tempo, há a felicidade que cada um de vocês é capaz de viver doravante. Não há pessoa que 

resista, não há energia que resista, não há momento privilegiado, pois isso se desenrola a cada 

minuto, a cada instante, por toda parte ao mesmo tempo. 

 

Os sinais, em vocês como no exterior de vocês, são inumeráveis, mas não esqueçam de que 

muitos dos meus filhos ainda dormem e não querem ver o que se desenrola.  Vocês, que estão por 

intermitência ou em permanência no Amor e no coração, estejam aí, presentes, isso basta 

amplamente para amortecer esse Choque da humanidade. 
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Meu apelo faz-se urgente. Muitos entre vocês que terão me percebido, escutado já há anos, têm 

hoje a ocasião de se regozijarem. Esse regozijo não é uma celebração consecutiva ao choque mas 

sim à realidade de vosso coração, quaisquer que sejam vossas descrições, vossas vivências.  As 

interrogações vão deixar cada vez mais lugar à evidência, à evidência do coração, à evidência de 

sua inevitabilidade.  Tudo isso se vive neste momento mesmo, onde quer que vocês estejam, 

certamente de maneiras muito variadas, mas tenho de precisar que o que quer que vos parece 

viver hoje em meio ao vosso personagem, quer haja doença, sofrimento, reviravolta de vosso 

afetivo, de vossa região, de vosso país, e qualquer que seja a natureza disso, isso é apenas o 

convite para se voltarem definitivamente para o coração, a fim de substituir os fardos aparentes 

pela realidade transcendente do Amor que apazigua e alivia qualquer fardo.  O Amor não tem 

limite, o fim dos tempos tem um limite, o Amor jamais tem fim. 

 

Mais do que nunca, ainda hoje, eu vos digo como muitas irmãs Estrelas e muitos Anciãos vos 

disseram : à medida de vossas possibilidades, mergulhem ali onde vocês estarão renovados, 

primeiramente é claro voltando vossa consciência, vossos pensamentos, ao Coração do Coração. 

Não há necessidade de compreender, de sentir a vibração ou a energia, mas de evocar isso, e 

vossa consciência seguirá e ela se iluminará. Aí está vosso salvo-conduto, não haverá outro. 

 

De maneira iminente, vocês não poderão mais se apoiar sobre qualquer elemento do conforto 

tecnológico moderno, o que vos têm definitivamente afastado da Verdade, mesmo se isso foi útil 

para muitos de vocês. Não se deixem pressionar por qualquer sofrimento de vosso corpo, por 

qualquer doença ou por qualquer interrogação, nem mesmo pelo eventos presentes. Vão 

também, mais do que nunca, na natureza, ali onde não há homens nem mulheres, ali onde não há 

cidade, ali onde tudo está tranquilo, contrastando ainda mais com o que se desenrola em vossas 

cidades, em vossas relações e também em alguns lugares. 

 

Onde quer que vocês voltem vosso olhar, se vocês aceitam ver, o olhar da pessoa verá o fim, o 

olhar do coração exultará da Alegria que está aí, e cabe a vocês escolher.  Não há esforço a 

fornecer, não há nada de complicado, não há nenhum caminho a percorrer, há somente de se 

voltarem para vocês mesmos, não em meio à vossa história ou à vossa problemática, mesmo se 

isso necessita uma solução concreta, mas encontrar o que vocês são, e nenhuma história pode vos 

servir para isso.  Compreendam bem o que eu digo : é a mesma realidade e a mesma verdade que 

se desenrolam. De um lado o fim de uma dimensão, e do outro, a Ressurreição na glória e na 

beleza da Vida. 

 

Tudo depende, para o mesmo evento, do olhar de vossa consciência, do que foi nomeado vosso 

ponto de vista, e vosso ponto de vista envolverá, se posso dizer, o que vocês são, para viver a 

Verdade, festejar a borboleta ao invés de permanecer na lagarta, como disse o Comandante. 

Depende somente de vocês. Não há condições prévias a completar, não há nenhum conhecimento 

a ter, não há nenhuma reflexão a levar. Sejam simples como uma criança que acolhe seu presente 

de Natal ou que acolhe os presentes de seu aniversário. E vocês sabem que esses presentes aí não 

são senão o reflexo de vosso confinamento. O presente que está ali não pode ser comparado a 
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nenhum Natal, a nenhum aniversário, a nenhum amor, seja ele o mais perfeito que vocês tenham 

vivido ou que vocês vivam sobre esta terra. 

 

Então vivam a Paz, ela apenas espera vocês. Mesmo no sofrimento, mesmo na doença, mesmo na 

opulência ou na falta, não há diferença, cada vez menos. Apreendam bem o que eu vos digo : tudo 

depende unicamente de onde vocês olham, tudo depende daquilo ao que vocês se atêm ainda. E 

no coração, não há nada a ater, há somente a ser, e isso está acessível, eu o repito ainda uma vez, 

de maneira cada vez mais simples. 

 

Se vos parece estarem chocados pelo espetáculo do fim, se vos parece estarem desestabilizados 

por vossa intimidade, vossas relações, sobretudo coloquem o coração, não coração de vossa 

cabeça mas o santo dos santos.  Não se preocupem e não se ocupem de nada mais. Vocês já o 

sabem, para muitos entre vocês as injunções da Luz vos forçaram a parar vossas histórias, 

quaisquer que elas sejam, mesmo no nível espiritual, a fim de vos recentrarem e de estarem 

disponíveis somente para a Verdade – e a Verdade não tem necessidade de história, de cenário. 

 

Cada coisa que se produz em vossa vida, que isso seja de vosso fazer, de vosso ambiente ou de 

vosso país, de vossa região, além do aspecto concreto desse evento, por trás disso não há senão a 

injunção da Luz, seu retorno em vocês, em toda lucidez.  Todo o resto é apenas a aparência, todo 

o resto apenas passa. Vocês não são deste mundo, mesmo se eu, minhas irmãs, e alguns entre 

vocês que hoje estão aí, me permitiram semeá-lo, me permitiram exercer o jogo da consciência de 

maneira livre, em toda leveza. 

 

Frequentemente insistiu-se sobre a vossa eternidade, que não depende de nenhuma história e 

sobretudo não as histórias deste mundo.  Há dois mil anos, meu Filho preparou o caminho. 

Através de sua mensagem, de sua presença, ele vos mostrou o caminho de retorno ao essencial. 

Não vejam aí o lado religioso, nem mesmo uma religião qualquer que seja, porque hoje Satã reina 

em todas as religiões, sem nenhuma exceção. Tudo o que eu pude dizer a este mundo foi 

transformado, modificado, a fim de desviá-los, de colocá-los em confusão. Hoje, não há nada mais 

a escutar a não ser vosso coração, o canto da Paz, da Alegria e da Ressurreição que começa a se 

manifestar. 

 

Vocês o sabem, as Trombetas soam cada vez mais frequentemente, em diversos lugares.  E 

mesmo a importância desses lugares e dessas manifestações não é ainda coletiva, mas contudo o 

apelo do coração é cada vez mais urgente, cada vez mais evidente, a partir do instante em que 

vocês deixam vossas pretensões, vossas obrigações. Eu não quero dizer com isso que não é 

necessário respeitá-las mas vejam, através de tudo o que é para viver por vocês, a Inteligência da 

Luz.  Ver não quer dizer compreender, porque muitas coisas vão vos parecer, com vossa razão e 

vossa lógica, cada vez mais incompreensíveis, à medida em que vosso coração torna-se mais 

compreensível e mais vivo.  Algo se distancia, algo aparece.  O que se distancia é o sofrimento, o 

que se distancia é a ilusão, o que aparece cada vez mais, é a verdade do Amor, e essa verdade do 

Amor, vos chama de maneira cada vez mais potente para cessar os jogos hipócritas, o jogo das 

histórias, dos cenários. 
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A Vida vos chama, nesses instantes de majestade, para ainda mais simplicidade. Qualquer que seja 

vosso estado, há alguma coisa além desse estado que não depende de vocês, de nenhuma 

história, de nenhum conhecimento, de nenhum cenário, e isso é onipresente a partir do instante 

em que vocês param de alimentar vossa cabeça, a partir do instante em que vocês acolhem sem 

restrição a Alegria que está aí.  Vocês não têm de buscá-la, vocês não têm de compreendê-la, 

vocês não têm de imaginá-la, vocês têm simplesmente de acolhê-la plenamente.  Todo o resto virá 

daí, doravante, e isso será cada vez mais notável, cada vez mais evidente. Cada dia vocês serão 

cada vez mais numerosos a viver isso, na intimidade de vosso coração. 

 

Aqueles entre vocês que neste momento provam contrariedades, que isso seja em sua esfera 

afetiva, econômica, ligada aos Elementos, ligada à doença, eu quero dizer sobretudo a todos os 

meus filhos que vivem isso, que é o momento em que vocês devem se voltar para vosso 

coração.  A Luz bateu à vossa porta de inumeráveis maneiras, e hoje resta apenas a maneira forte 

a fim de chamar vossa consciência à lucidez e à Paz. Não julguem segundo as aparências, nem 

vosso estado, nem o estado de quem quer que seja, pois tudo concorre, mesmo se vocês não o 

veem ainda, ao reino da Luz, à meu Apelo. 

 

Lembrem-se de que a melhor ajuda, doravante, não serão mais minhas palavras, nem as palavras 

dos Anciãos, das Estrelas, dos povos da natureza, mas bem mais o silêncio evidente da vida na 

natureza.  Então não hesitem, não hesitem a encontrar tempo, a fim de que a Vida vos 

encontre.  Não há melhor ambiente, não há melhor situação do que sair das quimeras da 

organização social de vossas cidades, de vossas regras e convenções, doravante.  Cabe a vocês 

escolher. Há apenas uma escolha : a Paz e a Alegria, ou o sofrimento.  E mesmo os sofrimentos 

desembocarão inevitavelmente na Alegria, mas isso não depende mais de vossa pessoa, isso 

depende simplesmente com qual intensidade e qual verdade vocês acolhem o que está aí, o que 

sempre esteve aí e que agora toma a frente.  Se há medos, se há sofrimento, se há eventos ligados 

aos elementos ou à sociedade na qual vocês estão inseridos, não se alarmem pois tudo é 

perfeito.  Acolham, e vocês verão essa perfeição e não somente a aparência de caos. 

 

Minhas palavras são extremamente simples porque é extremamente simples. Isso é realmente 

extremamente simples. Há somente vossos desvios, vossas histórias, vossos apegos à Ilusão que 

ainda podem impedir muitos de meus filhos de aceitar o Amor. Visto que o Amor foi procurado na 

segurança, no casamento, nos filhos, nas amizades, mas esse amor não é nada, ele apenas 

passa.  O Amor, e a Alegria, que estão aí, não passarão jamais.  Então, pertence a vocês decidirem, 

vocês se atêm à vossa vida, à vossa história, ou vocês são mantidos pelo Amor que vos libera, que 

não conhece nem restrições nem condições ? 

 

Não há necessidade de preparação, não há necessidade de crenças, vossa consciência é a 

ferramenta imediata e ativa. Vocês o constatam talvez ao redor de vocês, em vosso entorno, os 

irmãos e irmãs que instantaneamente vivem a Verdade.  Isso pode apenas encorajá-los. 

Lamentavelmente também, vocês observam as resistências de outros irmãos e irmãs que dão livre 

curso ao medo, livre curso às suas histórias, às suas quimeras, a tudo o que apenas passa.  E vocês 
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sabem, aí vocês nada podem. Vocês podem apenas acolher sempre mais o que está aí, e nada 

mais. 

 

Sejam a Alegria pois a Alegria abre todas as portas.  Vocês não têm de se preocupar com onde vai 

a Luz e onde vai a Alegria, sempre haverá um receptáculo no peito de um irmão ou de uma irmã, 

esteja ela no lado oposto do planeta.  Vocês não têm de dirigir, de controlar ou de organizar a Luz. 

Ela é Liberdade total, e ela está aí. 

 

Certamente deixarei um dos dois Arcanjos que se exprimirá depois de mim dar-vos os elementos 

mais corporais, se posso dizer, do estabelecimento da Eternidade.  Eu falo apenas de vossa 

consciência, eu não falo de vossa pessoa, de vossas histórias, de vossos afetos, de vossas finanças, 

de vosso país.  Eu falo apenas de vocês, porque há apenas vocês.  Eu falo apenas do que vocês são 

porque não há outra verdade.  Enquanto vosso olhar voltar-se para a Ilusão, vocês não poderão 

encontrar a inteireza de vosso coração, e isso vocês já o vivem e o constatarão a cada olhar 

exterior em detrimento do olhar interior.  Haverá resistência e vocês compreenderão muito 

rápido, se já não é o caso, que o único bálsamo é o coração, que todo o resto não representa 

nada, e é nada, o que quer que vocês talvez ainda pensem disso. 

 

O salvo-conduto é o coração, e para isso vossa consciência deve estar voltada em totalidade e o 

mais frequentemente possível, sem buscar. Isso de que eu falo, é somente uma reversão que vos 

faz se reencontrarem. Vocês não têm necessidade de compreender os mecanismos disso, vocês 

não têm necessidade de chamar isso Teofania, ou doravante, Endofania, mas simplesmente serem 

verdadeiros e espontâneos. Eu bem digo : todo o resto vos será oferecido em acréscimo.  Vocês 

não conhecerão mais a sede nem a fome, mesmo se não há nada para comer ; vocês não 

conhecerão o frio, mesmo se não há mais calor. Aí está a Verdade, não ? Todo o resto é apenas 

fatuidade. Reúnam-se à evidência. 

 

Eu nada posso vos impor, vocês não podem mais impor nada a vocês, doravante. Não é vossa 

pessoa quem dirige.  E além disso, se vocês têm a impressão de dirigir ainda com vossa pessoa, o 

choque da Luz será cada vez mais virulento.  Isso não é uma punição, é simplesmente a ocasião 

sonhada, para vocês, de se reencontrarem, mesmo se isso deve passar pelo que vocês nomeiam a 

morte, a vossa, de um próximo.  Não há mais barreiras. Muitos entre vocês, através dos contatos 

com os povos da natureza, com os planos da Luz, realizam essa imortalidade.  Hoje, voltar vossa 

consciência para vocês não tem necessidade de explicações nem de localização do que quer que 

seja, mesmo se é claro, como eu vos disse, um dos Arcanjos vos comunicará as coisas 

extremamente simples para realizar com vosso corpo, que enredarão vossa consciência no 

Coração do Coração. 

 

Aliás vocês são sempre mais numerosos, assim como eu o vejo, a constatar a diferença do que se 

desenrola em vossa consciência, se ela está centrada na pessoa ou se ela está centrada na 

Eternidade que vocês são.  O resultado, o produto, é totalmente diferente, visto que a Luz é 

verdadeiramente Evidência, em cada circunstância, em cada evento e mesmo em cada resistência, 

o que não é o caso para a pessoa.  Vocês o veem em vocês como ao redor de vocês.  Isso vai se 
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tornar cada vez mais gritante de verdade, cada dia um pouco mais. Não há nenhuma volta para 

trás possível em todos os eventos que se desenrolam neste momento sobre este mundo, em vossa 

intimidade, em vosso corpo, em vosso ambiente.  O que se criou agora, no nível da pessoa, da 

história, conduz irremediavelmente à verdade do Amor, mesmo se para isso vosso corpo deve se 

apagar antes mesmo de meu Apelo. 

 

Estejam na Alegria, não se preocupem com nada mais. Quanto mais vocês estiverem centrados na 

Alegria, conduzindo vossa consciência a se posicionar ali onde está a Verdade, mais vocês 

constatarão que mesmo vossa morte, se ela deve se produzir, não representa nada. Tudo 

depende, vocês o compreenderam, de onde vocês olham, de onde vocês estão, e estar no 

coração, hoje, é de uma facilidade desconcertante, o que quer que vocês pensem ou digam disso 

se vocês não o vivem.  Isso depende apenas de vocês. Vocês estão sozinhos, mas nesse a sós, há o 

esplendor, há a Evidência. E eu diria mesmo que menos isso vos parece evidente hoje, mais isso 

vai se tornar evidente. 

 

O que eu posso vos dizer, é de permanecerem humildes e simples, de não deixarem correr vosso 

mental, que vocês veem, porque muitos entre vocês estão finalmente posicionados no observador 

e o veem claramente, esse personagem, e é justamente o que vocês veem que vos permite ver 

outra coisa, que é a Verdade.  É um mecanismo muito simples, é aquele da consciência pura.  Não 

é mesmo mais aquele da energia, da vibração ou de qualquer nível ou estado de consciência. 

 

Sejam humildes, e sobretudo nesse acolhimento incondicional, eu o repito, o que quer que se 

produza.  Isso não quer dizer ao mesmo tempo que se deve negligenciar o quequer que seja, bem 

ao contrário, mas ver tudo o que vocês têm a fazer, a ocupar, a dirigir, na evidência do 

coração.  Isso muda tudo, irremediavelmente. 

 

Aí está.  Minhas palavras, finalmente e em definitivo, não vos anunciam nada de novo, porque o 

novo já está aí.  E tudo o que ainda vos é desconhecido vai se tornar evidente, na condição de que 

vocês busquem evitar buscar, na condição de que vocês se mantenham tranquilos, na condição de 

que vocês sejam humildes, a fim de estarem disponíveis a essa Alegria eterna. 

 

Lembrem-se das virtudes da natureza, a virtude do Silêncio e do Acolhimento.  O tempo das 

tagarelices terminou, o tempo das histórias a contar terminou.  O tempo é para a Evidência, a cada 

dia, a cada instante, em cada circunstância, agradável ou desagradável.  A Eternidade se desvela 

enfim, de maneira visível e palpável, e não se surpreendam então que tudo o que foi falsificado, 

confinado, desapareça por ele mesmo.  Mesmo se é vosso corpo, qual importância. Vocês realizam 

assim que vocês não são deste mundo, que não há nenhum conhecimento que vos seja útil para 

ser o que vocês são.  Aí está a humildade a mais perfeita e aí está a Alegria a mais eterna, que vos 

é prometida se ela ainda não está revelada. 

 

É tempo de vos transmitir minhas últimas bênçãos desta maneira, antes que eu me dirija 

intimamente, ao mesmo tempo, ao conjunto dos meus filhos.  Eu permaneço em vocês, ao vosso 
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lado, em vosso coração, porque eu sou vossa mãe e vocês todos são meus filhos e meus irmãos e 

irmãs. Posso apenas clamar e declamar meu Amor, que não é nada mais que o vosso. 

 

Permitam-me, finalizando minhas palavras, recobri-los, onde quer que vocês estejam, de meu 

Manto da Graça. Vão ao interior de vocês ; o maravilhoso é natural, ele está ali. 

 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Bem-vindos à verdadeira Vida. Eu amo cada um de 

vocês. Adormecido ou liberado, com a mesma intensidade, pois essa é vossa escolha, que eu 

respeito, mas voltem-se ao interior de vocês a fim de constatar que é a única escolha que é 

verdadeira.  Eu vos amo. 

 

Até sempre. 

 

… Silêncio… 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 
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MIGUEL - Outubro 2017 

 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.  Bem amados filhos da lei do Um, 

acolhamos uns aos outros em meio à Eternidade e o Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Eu saúdo e honro cada um de vocês, em sua verdade eterna de Luz. Abençoado seja o Eterno. 

 

… Silêncio… 

 

Há, em termos terrestres, alguns meses que eu vos anunciei a aragem do solo da Terra. Isso vos é 

visível hoje através da atividade dos elementos. Quer seja no Fogo, quer seja na Água, quer seja no 

Ar ou quer seja na Terra, o Fogo Ígneo se revela a vocês por toda parte, onde quer que vocês 

voltem vosso olhar. 

 

A evidência disso não poderá mais ser ignorada. 

                             

O Arcanjo Uriel trabalha agora em cada um de vocês, revelando o Branco da perfeição, da beleza, 

e da Verdade. 

 

Assim como Maria vos disse, não se deixem abusar por alguns aspectos impressionantes de minha 

Presença – minha Presença, é claro, que está também dentro de vocês pelo Fogo ardente de vosso 

coração, pela intensidade do Amor. Isso se vive agora, de maneira direta e concreta, palpável. 

 

É em vocês, e não na cena deste mundo, e não na cena de vosso personagem, que se encontra a 

única Verdade, acessível por minha aragem e a ação sobre os Elementos, permitindo ao Anjo Uriel, 

Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, vos dar a viver e a ver a Verdade. 

 

Vocês não têm necessidade de nenhuma bagagem, vocês não tem necessidade de nenhuma 

condição prévia, isso faz parte do dom da Graça que a Terra vive neste momento mesmo. 

 

Não se deixem desviar do Verdadeiro por qualquer elemento de vosso corpo ou de vossa vida, ou 

deste mundo, estejam fortalecidos na Verdade, e todo o resto vos aparecerá com evidência, não a 

evidência dos eventos mas a evidência de vosso coração. 

 

O momento chegou de viver tudo o que nós preparamos, juntos, para a celebração final, para as 

últimas Núpcias. 

 

Esqueçam todo passado, toda experiência e permaneçam na nudez de vosso coração, que não é 

senão a Verdade inefável e beleza a nenhuma outra comparável.  O Anjo Uriel virá irradiar em 

tudo o que é falso, em tudo aquilo que passa, a fim de deixar apenas a imaculada Brancura, a 

imaculada Alegria. 
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Doravante – e as circunstâncias de vossas vidas vão vos conduzir também -, existe apenas o 

essencial : vosso coração.  Cada circunstância deste mundo, cada circunstância de vossa vida, no 

personagem e na história, vos leva com força ou com doçura ao mesmo lugar, à mesma Verdade, 

comum a cada um, ali onde não há nenhuma diferença, ali onde está a Liberdade e ali onde está a 

Alegria.  Como Maria vos disse, depende de vocês e de vocês sozinhos, em vossa consciência, de o 

viver, de o revelar, com facilidade, com majestade. 

 

Minha semeadura e minha aragem vão continuar de maneira cada vez mais intensa à medida da 

progressão de Nibiru, cujos efeitos são desde já perceptíveis antes mesmo de sua 

visibilidade.  Como vocês o sabem, o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, 

os Arcanjos, os Anciãos, as Estrelas, os povos galácticos, estão prontos da mesma maneira que 

vocês a viver isso.  Todo o resto desaparecerá de vossa vista, a Verdade será nua e tudo será 

regenerado, e nada nunca mais será semelhante, em vossa realidade densa. 

 

Quaisquer que sejam as sirenes exteriores, quaisquer que sejam as resistências, as relações ou as 

ignorâncias podendo ainda existir para muitos entre vocês, não se alarmem com isso, tudo se 

desenrola à perfeição.  A majestade da Luz, assim como seu desdobramento visível, não permite o 

menor erro, não permite a menor anomalia nem o menor desvio.  A Verdade é nua, o coração se 

reencontra.  Retenham que não há nada mais a fazer, nada mais a empreender, somente estar aí, 

inteiramente aí.  Todo o resto se efetua pela Graça, pela própria Luz, em sua Inteligência e em sua 

Presença.  Mais nada pode depender de vocês, a não ser voltarem-se para vocês mesmos, não 

para fugir de qualquer evento ou de qualquer elemento de vosso corpo ou de vossa vida, mas sim 

para estabelecer a Verdade de maneira visível. 

 

Maria vos disse, não há nenhuma circunstância prévia, não há nenhum estado anterior que seja 

um obstáculo à Verdade do coração ; isso se desenrola neste momento mesmo e se reforçará a 

cada dia um pouco mais até o momento do Apelo e da Revelação em vossos céus. 

 

Vivam simplesmente o que a vida vos propõe, em alegrias como em dores, pois qualquer que seja 

a alegria efêmera ou a dor que apenas passa, não resta senão o Amor, não resta senão a Verdade. 

 

O apelo do Espírito, o apelo do Fogo Ígneo vos toca cada vez mais fisicamente, por diversas 

manifestações. Eu deixarei para isso o Arcanjo Anael vos dar alguns detalhes, alguns elementos, 

talvez somente para ainda vos assegurar, para vos encorajar. 

 

À medida em que eu lavro o solo da Terra, eu corto em vocês, por vosso acolhimento, o que deve 

ser cortado, tirado, a fim de vos deixar viver a Verdade em toda liberdade, nessa alegria de Amor 

incomparável. 

 

Vai  vos aparecer de maneira evidente, se já não é fato, que somente o coração, a interioridade, o 

silêncio, permitem o desabrochar da Luz, em vossa Presença, assistindo por vocês mesmos ao 
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desaparecimento de vosso personagem de diferentes maneiras, que é própria a cada um de vocês, 

antes do Apelo de Maria. 

 

Ninguém conhece a data nem a hora, embora na hora atual, no calendário da Terra, mas eu 

apenas posso confirmar que isso é agora. Qualquer que seja o desenrolar disso, quaisquer que 

sejam as etapas, o que quer que seja visto, a Verdade está aí. 

 

Quaisquer que sejam os gestos ligados ao medo, a evidência toma o passo sobre o que é confuso. 

 

Tudo se desenrola na verdade de vosso coração. Tudo o que vocês podem observar fora – e fora é 

toda outra coisa que não o coração, que isso seja a parte externa de vosso corpo, o exterior de 

vosso ambiente, a cena do mundo – são apenas agitações estéreis daqueles que ainda não se 

reencontraram. Perdoem pois eles não sabem, ainda, o que eles são. 

 

Todos os jogos se concluem com a mesma potência, quebrando as últimas gangues que ainda 

podiam encerrar vosso coração e limitá-lo, forçá-lo.  Maria vos disse, vos é suficiente olhar vosso 

coração e vossa consciência seguirá, e vosso personagem se calará. 

 

A Luz é simples, a pessoa será cada vez mais complicada, a vida ilusória também, mas a Vida real 

substituirá  pouco a pouco. Quer vocês tenham consciência ou não, não muda nada, quer vocês já 

o vivam ou não, não muda nada, não mais. 

 

Tudo está pronto, tudo está concluído, tudo se materializa, a fim de desaparecer no Fogo do 

Amor. O Espírito está por toda parte, a Verdade explode por toda parte.  Quase não há mais zonas 

que estejam desprovidas de Luz e de iluminação, esses são apenas os últimos sobressaltos da 

agonia da Ilusão, que não concernem em nada ao que vocês são, qualquer que seja o estado de 

vossa pessoa, de vossa história. 

 

A Luz vos quer cada vez mais frequentemente disponíveis para a Verdade e não mais para os 

jogos, e não mais para o sofrimento. 

 

A Luz que vocês são não pode mais ser freada ou limitada de nenhuma maneira e em nenhuma 

postura como em nenhum ato da loucura humana. Eles não sabem o que fazem. 

 

Então regozijem-se, em qualquer lugar em que vocês se tenham, pois tudo muda, tudo se 

transforma, a fim de deixar somente a Verdade. Não se preocupem com nada, a não ser serem 

vocês mesmos, a não ser reencontrarem-se.  A facilidade será então vosso lote cotidiano, a 

Evidência será uma graça enriquecida, se posso dizer assim. 

 

A Luz ilumina vosso coração. Vocês se iluminam do interior, colocando fim aos néons do mundo, a 

essas imagens falaciosas, a esses substitutos de vida. 
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Não pode haver nenhuma hesitação, nenhuma interrogação, a partir do instante em que vossa 

consciência se volta efetivamente para a Eternidade. Vocês não têm nada a compreender, vocês 

não têm nada a apreender, vocês não têm nada a justificar, nem mesmo a explicar. 

 

Vocês têm somente de se reconhecerem, e isso não pode em caso algum passar por vossa cabeça, 

isso não pode passar em caso algum por qualquer linearidade de vossa história, o que quer que 

vocês tenham vivido, para alguns entre vocês desde muitos anos.  Sejam novos, sejam virgens de 

qualquer suposição. Assim se realiza o verdadeiro Acolhimento. Coloquem fim a qualquer 

condição, a qualquer preliminar, a qualquer suposição, e vocês estarão instantaneamente 

estabelecidos na Verdade eterna, no Branco da Verdade. 

 

Eu me dirijo a cada filho da lei do Um, ao coração de cada um, a fim de vos dizer : regozijem-se. 

Não sucumbam a nenhum sofrimento, não sucumbam a nenhuma ilusão e a nenhum desvio. 

Estejam aí, isso basta. Não há outra condição, não há outro pré-requisito, não há outra 

preparação. 

 

A Paz pede apenas para vos acompanhar em vossos últimos passos neste mundo. 

 

A Verdade e o Amor são vossos guias infalíveis no retorno que vocês vivem. 

 

Vivam cada minuto e cada passo que vocês dão neste mundo, com intensidade. Cada minuto é o 

último, cada passo é o último. 

 

Restará somente a Verdade. Quaisquer que sejam os eventos que vocês atravessam ou 

atravessarão. 

 

Portanto a intensidade da Vida livre vos percorrerá, não mais somente através da vibração, não 

mais somente através da percepção do corpo de Existência, para aqueles que o vivem, mas de 

maneira muito mais direta, no coração. 

 

E a mesma possibilidade é para cada um, onde quer que ele esteja hoje. Há a mesma facilidade, a 

mesma evidência, o que quer que vossa pessoa diga disso, o que quer que vossa situação diga 

disso. 

 

… Silêncio… 

 

O que eu vos digo, mesmo se para vossa razão isso pode parecer insensato, inverossímil ou 

inalcançável, é apenas um erro de vossa pessoa, dos últimos condicionamentos. Não há obstáculo, 

não há mais e haverá cada vez menos para aqueles que ainda pensam em tê-los. Isso são apenas 

erros. 

 

Não há mais atrasos, não há mais distância, e isso é agora. 
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Se vocês devem reter só uma coisa de tudo o que talvez vocês escutaram, seguiram ou 

vivenciaram, é esta : regozijem-se, o coração está presente, o coração se reencontrou. 

 

… Silêncio… 

 

Minhas palavras são menos numerosas já que acompanhadas da espada da Verdade e do Espírito 

do Sol. 

 

Meus silêncios são mais intensos do que minhas palavras. 

 

A Endo-Teofania se realizará por ela mesma, de maneira imprevista para muitos entre vocês, nos 

dias que se abrem diante de vocês. 

 

Para aqueles entre vocês que se desesperam por não viver o coração, não há erro, não há atraso, 

não há anomalia, simplesmente deixem fazer-se o que deve se fazer.  Não lutem, não apreendam 

nada. Vocês não têm necessidade de compreender, nem mesmo explicar, porque o coração é 

natural, ele é eterno, e vocês são Amor, o quer que vos diga vossa vida, o que quer que vocês 

pensem.  E isso é simples, e isso se tornará, se ainda não o é, extremamente rápido, de maneira 

fulminante ; em um instante, muitos entre vocês serão ressuscitados na Verdade. 

 

Outros enfim entre vocês veem a Inteligência da Vida depurá-los, esculpi-los na Eternidade. Sejam 

confiantes, a Verdade está aí para todos e cada um, e mesmo para aquele que ainda a 

ignora.  Basta simplesmente estar no Acolhimento de nada projetar e de nada buscar no exterior 

de vocês.  Tudo se desenrola em vocês e em nenhuma outra parte, pois a tela do mundo apenas 

passa e ela passa cada vez mais rápido, não deixando subsistir nenhuma estrutura ilusória. 

 

Não há nada mais a preparar, vocês estão, cada um, totalmente prontos, mesmo se vocês dizem o 

contrário, mesmo se isso vos escapa no momento. Tenham confiança no Amor, tenham confiança 

na Verdade eterna que vocês são, mesmo se vocês não percebem nada disso. O que eu vos digo 

não é um encorajamento mas é simplesmente a Verdade estabelecida, que cresce com estrondo a 

cada dia. 

 

Não pode aí haver ameaça, não pode aí haver julgamento, não pode aí haver perda, no que se 

desenrola.  E mesmo se vocês devem perder vosso corpo, qual diferença isso faz, a partir do 

instante em que vocês estão aqui presentes no corpo de Eternidade ?  Uma vez que o que aparece 

não desaparecerá jamais, vocês o sabem, vocês o vivem. 

 

… Silêncio… 

 

Vocês todos estão prontos, mesmo e sobretudo aquele que diria que ele não está. Vão além das 

aparências, vão além do que pode vos parecer um paradoxo mas que não é um.  Verifiquem, 

vejam por vocês mesmos. 
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… Silêncio… 

 

Eu abençoo e honro cada um de vocês, em algum lugar que ele acredita situar-se fora do coração. 

Eu conheço cada um de vossos corações, que é o coração do Um. 

 

Minhas palavras não têm necessidade de serem mais numerosas, nem mesmo mais claras, porque 

eu me dirijo ao vosso coração, e ele, o sabe. 

 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Na Paz do Cristo, no Amor de Maria, eu 

vos honro. 

 

E eu me uno, neste instante, em vossa humanidade.  Mesmo se eu não conheço a forma, vossa 

transparência atual me dá a ver vosso coração.  Quer vocês estejam conscientes ou não, isso é 

verdadeiro. 

 

Vão em paz, vão em alegria, e anunciem a boa nova – dentro de vocês. E deixem cada um em sua 

liberdade de escolha.  Não amedrontem ninguém, não contrariem ninguém, sejam doces, 

humildes e fortes no Amor.   

 

Eu vos saúdo. Até sempre na Eternidade. Até sempre no Amor. 

 

… Silêncio… 

 

Até logo.. 

 

*** 
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ANAEL - Outubro 2017 

 

Eu sou o Arcanjo Anael. Bem amados Filhos da Lei do Um, instalem-nos juntos no silêncio do 

Coração, antes de me expressar. 

 

…Silêncio… 

 

O que tenho hoje para dizer é simplesmente propor alguns elementos muito simples, que não são 

nem complicados nem complexos, e que vão consistir, de um modo geral, em utilizar o próprio 

corpo, as vossas mãos, para favorecer o que foi explicado por Maria e pelo Arcanjo Miguel 

referente ao retorno ao coração, a reversão final. Há, no entanto, alguns elementos facilitadores 

que gostaria de expor, relativamente a este retorno ao coração, que pode ser facilitado com a 

ajuda do vosso corpo, das mãos. Esses elementos são apenas para vos dizer de que forma isso se 

vai fazer de um modo muito simples, fazendo ressoar o vosso corpo e as vossas mãos da forma 

seguinte. 

 

Ireis então utilizar o vosso corpo, se assim for necessário, a fim de conduzir, pela consciência e 

pelo gesto, a própria consciência  a seguir apenas para o coração. Alguns elementos foram dados 

quando dos Casamentos Celestes, relativamente ao que foi chamado as Estrelas e as Portas. 

Existem muitos esquemas, muita informação localizando essas Portas e essas Estrelas. 

 

Como vocês sabem, nestes tempos, no que é dado a viver, quer dizer o vosso retorno à 

Eternidade, as coisas sãs realmente muito simples. O mecanismo de retorno para o Coração é um 

mecanismo inato e natural, que no entanto, devido aos hábitos tomados neste mundo, nem 

sempre é possível ressentir e compreender. Lembro simplesmente que as Portas do vosso corpo, 

assim como os novos corpos, são pontos de ancoragem, os nós de distribuição da Luz Vibral, Luz 

Vibral que tem seguido, ao longo dos últimos anos, alguns circuitos. Que eles sejam do vosso 

conhecimento ou desconhecidos, pouco importa, apenas importa, hoje em dia, não é saber para 

que servem as Estrelas ou as Portas, mas simplesmente saber onde ficam situadas, ainda que de 

forma aproximada, para vos permitir, servindo-vos das vossas mãos, acompanhar por ressonância 

esse retorno ao Coração do Coração. 

 

Os elementos prévios que tenho a comunicar não são a localização desses pontos, que irei chamar 

pelo nome correspondente. Vou deixar-vos procurar por vós mesmos, a localização anatómica, 

sobre o vosso corpo, desses locais particulares por onde é ancorado e se desdobra o Corpo de 

Eternidade. A primeira coisa, quando digo que vocês vão utilizar as mãos, será apenas para utilizar 

um dedo, que é o indicador. Na verdade, o indicador é o que indica o caminho. Além disso, o 

indicador é o lugar onde nasce o meridiano do intestino grosso. É o único meridiano da medicina 

chinesa que termina do lado contralateral, quer dizer do lado oposto do corpo. Assim, se o 

meridiano do intestino grosso nasce do lado esquerdo ao nível do dedo indicador, terminará ao 

lado do nariz, do lado direito, e vice-versa para o outro lado. 
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Essa noção de retorno, inscrita nesse meridiano, está em total concordância com o princípio de 

reversão, de retorno ao Coração, que muitos de vocês já vivem, e isso, eu especifico, 

independentemente das condições prévias que já conheceis, quero dizer, as Coroas, o Canal 

Mariano, o Canal do Éter, a Onda de Vida, o Coração Ascensional ou as Coroas da Cabeça. 

 

O Corpo de Existência, liberado do Sol, progressivamente aproximou-se do corpo efémero. Quer 

vocês o percebam ou não, quer vocês o sintam ou não, quer vocês vivam ou não os aspectos 

referentes à nova consciência, consciência do Ser ou da Eternidade, isso não muda nada. Assim, 

fechando as vossas mãos e apontando os indicadores, ireis, de alguma maneira, ao colocar o dedo 

sobre uma das Estrelas ou das Portas, canalizar e dirigir o fluxo Vibral, assim como a consciência. O 

desenrolar do Corpo de Existência se realiza, quer estejamos conscientes disso ou não. Isso 

também  quer dizer que já não existe nenhum Corpo de Existência prisioneiro do Sol. Vocês têm 

todos, sem nenhuma exceção, conscientes ou não, lúcidos ou não, ressintetizado o Corpo de 

Existência ao nível do corpo físico. Vocês foram todos, sem qualquer exceção a não ser, claro, os 

portais orgânicos, revestidos desse Corpo de Eternidade, mesmo que não tenham ainda disso 

consciência, dessa vibração, ou dessa energia. 

 

Como eu dizia, esse Corpo de Existência expandiu-se a partir da Coroa da cabeça e do que 

chamamos as doze Estrelas, ao nível do corpo no que chamamos as Portas e os novos corpos. 

Esses Corpos estão na maioria situados ao nível do vosso tronco, excepto 3 deles, nomeados 11º, 

12º e 13º Corpos, que estão situados no rosto. Estes não nos interessam muito hoje, porque 

fizeram parte dos ensinamentos já dados por Um Amigo,  há muito tempo, em particular através 

de alguns gestos, que permitiram reunir o 11º, 12º e 13º Corpos. 

 

O interesse, hoje, é de fazer a experiência do que acontece quando os indicadores são colocados, 

ao mesmo tempo, sobre algumas Portas ou algumas Estrelas. Como vocês sabem existe um 

número importante de combinações possíveis entre dois dedos, 12 Estrelas, 12 Portas, e certos 

pontos, como o ponto central da Cabeça, ou ainda certos pontos dos Novos Corpos, que são 

localizados ao nível, por exemplo do queixo, ou do sacro. 

 

Falaremos, essencialmente, dos circuitos que vão, justamente, permitir a vocês viver, 

conscientizar, esse famoso retorno ao Coração, e volto a dizer de novo, sem alguma necessidade 

de ignição das Coroas, ou dos circuitos vibratórios ligados ao Corpo de Existência. Pelo facto da 

presença do Corpo de Eternidade, consciente ou não, dublando de algum modo o corpo físico, vai 

ser possível, colocando os indicadores sobre alguns desses pontos, num espaço muito curto, 

alguns segundos ou um minuto, favorecer o movimento da vossa consciência, do vosso conhecido, 

se deslocar, se assim posso dizer, ao nível do Coração do Coração. 

 

Existe um número importante de combinações possíveis, conforme os lugares onde colocam os 

dois indicadores. A primeira das conexões entre a consciência comum  e a consciência de Ser e a 

vivência dessa Existência, diz respeito à colocação em ressonância de uma Porta com uma Estrela 

que porta o mesmo nome. Alguns desses circuitos, são já conhecidos, particularmente o que 

corresponde à Lemniscata Sagrada, ou, dito de outro modo, à ignição da Merkaba 
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Interdimensional pessoal. Isso já foi explicado e não nos interessa para hoje. O mais importante é 

então a ancoragem e a manifestação, bem como o desdobramento desse corpo de Eternidade, 

mesmo dentro da consciência comum, que acompanha o face a face último, dando, então, para 

além da energia e da vibração, a constatar a mudança de posicionamento da vossa consciência 

que se posicionará por si mesma seguindo a Luz Vibral até ao Coração do Coração. A primeira 

colocação em ressonância a experimentar é então de juntar cada Estrela com a Porta que tem o 

mesmo nome. Isto, para facilitar que aqueles de entre vocês que não sentem nem a energia nem a 

vibração, possam, por fim, o sentir. Volto a repetir que não é necessário nenhum pré-requisito, 

que não há nenhuma condição prévia para realizar isso. A colocação em ressonância, com a ajuda 

dos indicadores, das Portas e das Estrelas com o mesmo nome, favorece a emergência do Corpo 

de Existência no seio da consciência comum, e permite também o afastamento dessa consciência 

comum, favorecendo a emergência da supraconsciência. Existe um certo número de Portas e de 

Estrelas que podem ser ligadas da forma que vou descrever. Esta lista não é exaustiva, compete a 

cada um de vocês de fazer a experiência se assim o sentir. Perante a inocuidade e a rapidez do 

exercício, apenas vos posso encorajar, onde quer que vocês estejam situados, a verificar por vós 

mesmos o que vos digo. 

 

No que diz respeito ao retorno ao Coração, ao facto de vocês se reencontrarem, de viverem o 

Coração do Coração e o Santo dos Santos, existe um certo número de Portas e de Estrelas que são 

para privilegiar, ao nível da colocação dos indicadores. Proponho, agora, dar-vos uma lista desses 

pontos, que são os mais susceptíveis, não a ajudar em qualquer melhoramento da vossa pessoa, 

nem mesmo de qualquer potencial espiritual, mas bem mais, simplesmente, de favorecer, de 

facilitar o regresso ao Coração e o facto de vos reencontrardes. 

 

Algumas dessas Portas e dessas Estrelas, podemos dizer que têm uma certa prioridade de acção. 

Vamos vê-las antes de vos dar essas associações. Comecemos, se quereis, pelas Portas. Ao nível do 

vosso peito, existe a porta AL, a Porta UNIDADE, a Porta OD, a Porta ER, e agora a porta IM, desde 

há pouco tempo. Se necessitarem de outras explicações, em relação ao posicionamento 

anatómico ou em relação às suas funções, podem consultar o que já foi amplamente descrito, 

amplamente reproduzido em forma de diagramas. 

 

Agora, ao nível das Estrelas. As Estrelas mais importantes, em relação com o retorno ao Coração, 

são a Estrela AL, ponta em baixo, ao nível do Triângulo do Fogo, quer dizer, a Estrela AL, não junto 

à raiz dos cabelos, mas junto à raiz do nariz, as Estrelas PROFUNDIDADE, UNIDADE e KI-RIS-TI. A 

junção, quer dizer, os dois indicadores não serão aqui pousados sobre as Estrelas e as Portas com 

o mesmo nome, mas de forma a favorecer o movimento do qual vos falo. 

 

Utilizar os indicadores do lado esquerdo ou direito, pois há uma lateralidade, tem aqui pouca 

importância. Pode ser o indicador esquerdo para o lado esquerdo e o indicador direito para o lado 

direito, ou os dois indicadores do mesmo lado, isso não altera nada, não se trata aqui de circuitos 

de energia, propriamente, como já disse, mas de circuitos de ressonância cuja especificidade é de 

drenar, de canalizar o fluxo Vibral assim como a consciência e a energia, para o Coração do 

Coração. 
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Quais são essas combinações que vocês podem utilizar? Primeiro, o indicador esquerdo ao nível 

da Porta UNIDADE e o indicador direito ao nível da Estrela PROFUNDIDADE. Cada uma das 

combinações que irei dar, tem a mesma função, o mesmo efeito. Não posso dizer qual será, para 

cada um de vocês, a mais evidente, mas, na medida em que basta pousardes o vosso indicador 

durante alguns segundos, até um minuto, isso não é restritivo e dará uma facilitação entre o 

personagem ainda presente e a Eternidade que se revela. O primeiro circuito é então realizado 

entre essa Porta UNIDADE acima do peito do lado esquerdo, e a Estrela PROFUNDIDADE situada 

no lado direito na parte de trás da cabeça. 

 

Existe um circuito cujo efeito é o mesmo e que consiste em colocar o indicador esquerdo ou 

direito, pouco importa, ao nível da Porta OD na ponta do externo, e o indicador, esquerdo ou 

direito, ao nível da Estrela OD. Existe também um circuito que vai de OD, Porta ou 8º Corpo, até à 

Estrela PROFUNDIDADE. Sendo a Estrela PROFUNDIDADE situada do lado direito, é preferível 

utilizar o indicador direito, ao nível dessa Estrela, e o indicador esquerdo ao nível de OD ou 8º 

Corpo. 

 

Todos os circuitos, dois a dois, que vos dei ao nível das Portas e das Estrelas, podem ser utilizados 

indiscriminadamente nesse retorno ao Coração, para favorecer o vosso reencontro. A Porta ER ou 

9º Corpo, pode ser conjugada com a Estrela KI-RIS-TI ou com a Estrela UNIDADE. A Porta AL tem 

aqui pouco interesse. A Porta IM, situada sob o queixo, que recordo que está em ligação com o 

novo Corpo Espiritual chamado "comunicação com o Divino", pode ser também utilizada, 

colocando um dos indicadores sob o queixo, com o outro indicador, esquerdo ou direito, ao nível 

da Estrela AL. 

 

Qualquer que seja a vossa escolha, podem existir pequenas diferenças, de percepção ou de 

vivência, consoante a vossa configuração individual, mas qualquer que seja a vivência do 

momento, o conjunto desses gestos utilizando as Portas e as Estrelas, vai permitir simplesmente 

que vos reencontreis no Coração do Coração. Não se trata aqui de vibração ou de Coroas, é 

simplesmente questão, aqui, da vossa Eternidade, não esquecendo o que vos foi dito muitas 

vezes: "Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros." 

 

Entre as Estrelas que citei, e as Portas que citei, respeitando a esse retorno, o número de 

combinações é limitado. Não os irei referir todos detalhadamente, pois é evidente que entre as 

Portas e as Estrelas, quaisquer que sejam, entre as que já comuniquei, não há nenhuma diferença 

quanto ao resultado. O corpo físico, quer o chameis saco de carne, ou templo, e na hora actual, 

isto desde a instauração das Teofanias, mesmo se vocês não vivam as vibrações, torna acessível 

deste modo extremamente simples, o ressoar, não na história pessoal, mas diretamente no Corpo 

de Eternidade. Não quero dizer com isso que irá permitir perceber as vibrações, ou mesmo a 

energia, mas perceberão claramente os efeitos sobre a consciência. 

 

Lembro a vocês que são utilizáveis as Portas OD, ER, IM e a Porta UNIDADE Não é útil nem 

desejável tocar a Porta KI-RIS-TI, tendo ela mesma recebido o impulso metatronico há alguns anos. 
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Também não é útil ou desejável trabalhar sobre a Porta AL, mas a Estrela AL, sim. Ao nível das 

Estrelas, volto a dizer, a Estrela AL ponta em baixo, a Estrela OD, a Estrela UNIDADE, 

eventualmente a Estrela KI-RIS-TI, mas antes de tudo, ao nível das Estrelas, a Estrela 

PROFUNDIDADE. Não há necessidade de fazer qualquer referência com as Irmãs Estrelas, nessas 

Estrelas que lhes correspondem na vossa cabeça. Não é preciso, volto a dizer, sentir a energia ou a 

vibração, mas vereis os efeitos na vossa consciência. 

 

Trata-se de elementos simples mas importantes. É evidente que, se vocês já vivem o Fogo Ígneo, 

ou a Coroa Ascensional do Coração, isto tem pouco interesse para vocês, mas, no que diz respeito 

ao conjunto dos humanos que não viveram nenhum dos processos descritos, isto vai representar 

uma vantagem considerável, que é efectivamente de facilitar, quaisquer que sejam as resistências, 

os hábitos, ou as memórias, quaisquer que sejam os apegos e as ligações com a matéria, de 

favorecer o retorno à Eternidade, e colocar a vossa consciência de forma cada vez mais simples e 

evidente, na vossa Eternidade, no Coração do Coração. 

 

As outras Estrelas e as outras Portas não são aqui mencionadas porque há, é claro, indicações mas 

não têm aqui importância, nesse retorno ao Coração, no facto de vos reencontrardes. Mesmo o 

chacra do coração não é para ser tocado através desta técnica. O trabalho faz-se diretamente pela 

injunção da Luz através dos indicadores e pela ressonância induzida, pela ressonância induzida 

localmente sobre cada um dos vossos indicadores, mas também entre os dois indicadores e entre 

a Porta e a Estrela. Não se trata aqui de um movimento da energia, mesmo se, claro, os de entre 

vocês que vivem a energia ou a vibração, ressentirão um certo número de circuitos, um certo 

número de vibrações, não necessariamente nos locais onde estão colocados os indicadores. 

 

Não me compete a mim desenvolver isso, porque isso aparecerá naturalmente, no momento em 

que chegar a hora, do mesmo modo que não é necessário dar o nome dos músculos que são 

utilizados na caminhada para poderem caminhar. Trata-se aqui de um impulso. Falei há pouco do 

impulso metatronico, que foi vivido a nível da Porta KI-RIS-TI das costas, há alguns anos. O agente 

operacional não é mais exterior a vocês, são vocês mesmos. Aí está a grande novidade. Não serve 

para nada querer propor isto a um irmão ou irmã humanos. Isto é para ser utilizado 

exclusivamente sobre o seu próprio corpo e não em nenhum outro. Não há aqui nenhuma virtude 

terapêutica, nem nenhuma virtude para melhorar a vossa pessoa, em qualquer aspecto que seja, 

mas isto tem a ver real e concretamente com favorecer a vossa consciência para se dirigir ao 

Coração do Coração. 

 

Esta exposição é um resumo, mas descreve o essencial do que pode ser feito como gestos. 

Tenham em mente que é breve, que é simples, que não precisa ser feito durante muito tempo, 

que pode ser repetido quantas vezes vocês quiserem, durante alguns segundos. Quantas vezes 

quiserem não quer dizer de hora a hora. O mais provável, conforme o vosso estado de consciência 

é que vocês constatem um efeito imediato. Nalguns casos mais resistentes, se assim posso dizer, 

irão sentir a necessidade de testar dois ou três circuitos, tal como foram dados. Para muitos de 

vocês, isto facilitará o retorno ao Coração do Coração, porque a consciência seguirá a vibração - 

sendo a consciência vibração, recordo a vocês -, o pré-requisito de que a consciência seja instalada 
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no Coração do Coração para viver a Última Presença, o desaparecimento, e a Ressurreição dentro 

da Eternidade, totalmente. 

 

Se existem pontos que não pareçam evidentes nesta curta apresentação que fiz, convido a que 

vocês me peçam agora esclarecimentos. 

 

Vocês não precisam de ficar presos numa qualquer postura. Vocês apenas precisam dos vossos 

indicadores. Quero dizer com isto que, neste processo, não há mais utilidade na utilização de 

quaisquer óleos essenciais ou de quaisquer cristais. A Luz que está presente, mesmo se vocês não 

a percebem, permite isso, independentemente da vossa consciência ou das vossas resistências. 

 

Existem perguntas com respeito a esta técnica tão simples? 

 

Questão : podemos encadear circuitos diferentes e, em caso afirmativo, quanto tempo devemos 

aguardar? 

 

É possível que na primeira tentativa vocês se sintam a tatear. Podem realmente tentar muito 

rapidamente todas as combinações que vos vierem à cabeça em relação às Estrelas e às Portas 

que nomeei. Não serve para nada, aqui, trabalhar de Estrela a Estrela ou de Porta a Porta, como 

foi ensinado para a ativação dos novos corpos, ou para os três estágios, corpo-alma-Espírito, tal 

como foi explicado por Um Amigo. A função aqui, repito, é exclusivamente de permitir o retorno à 

Eternidade, de o facilitar, de o favorecer, ainda que não tenham ainda a percepção das energias 

ou a experiência da vibração. 

 

O tempo a utilizar será sempre até um minuto. Não é conveniente manter esse gesto numa 

posição que dure vários minutos ou horas. Na primeira vez, vocês podem testar as diferentes 

combinações mas, como eu disse, sejam quais forem as vossas condições particulares, onde pode 

realmente haver diferenças menores, o resultado, quando alcançado, é sempre o mesmo: a 

experiência da consciência da Eternidade, mesmo que não haja previamente nenhuma vibração 

experimentada ou percebida. 

 

Outra pergunta. 

 

Questão: Se praticarmos isso à noite, pode ser um inconveniente para o sono? 

 

Não há nenhuma diferença entre ser de manhã, à tarde ou à noite, pode ser em qualquer horário 

ou em qualquer dia da semana. Não procurem, através destes simples gestos de regresso à 

Eternidade, uma qualquer ação terapêutica, ou sobre o sono, ou sobre qualquer outra coisa, pois 

vocês não o conseguirão. Trata-se apenas do ponto de vista da consciência e de nada mais. Não 

façam disto um exercício habitual ou quotidiano. A partir do momento em que o Coração do 

Coração é vivido, mesmo que seja de forma efémera, é possível reproduzir esse gesto algumas 

vezes por dia, mas vocês verão facilmente que não precisam mais dele. 
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Não se trata de reequilibrar o que quer que seja dentro da vossa pessoa, ou de melhorar qualquer 

problema que seja. Trata-se exclusivamente de facilitar o movimento da vossa consciência do 

efémero para o Eterno e instalar a vossa Eternidade. Para a instalação da Eternidade, lembro, 

basta que esse estado tenha sido vivido uma vez, mesmo se não está completamente instalado, 

para estar certo de o viver quando chegar a hora. Não forcem nada, lembro, pois alguns dentre 

vocês estão numa posição em que precisam de esperar o Apelo de Maria para o viver. Não há 

urgência, nem deve haver precipitação, nem é imperioso. O mais importante é notar a mudança 

que acontece na vossa consciência, e não no vosso corpo ou na vossa mente, nem nas vossas 

emoções, nem nas vossas doenças, mas apenas no essencial, o Coração do Coração. 

 

Se, no entanto, há efeitos ao nível da pessoa, não atribuam isso aos gestos que vocês praticaram, 

mas apenas ao Coração do Coração, à Inteligência da Luz. Como vocês sabem, aqueles que o 

vivem, a instalação definitiva no Coração do Coração é acompanhada por uma forma de 

regeneração do vosso corpo para que ele se torne mais permeável, por assim dizer, no momento 

do planeta grelha final e não quando do Apelo de Maria. 

 

A utilização dos dedos, dos indicadores, é primordial e expliquei porquê, porque no vosso 

indicador assim como no corpo de Existência  está inscrito o próprio princípio da reversão, 

realizado conforme foi estipulado pelo Arcanjo Uriel. Miguel falou sobre isso. Portanto, não tem 

uma virtude de melhoria de qualquer coisa diretamente, nem qualquer efeito terapêutico de 

qualquer tipo. É claro que, uma vez que a consciência esteja instalada no Coração do Coração, 

tudo é possível, mas não pensem jamais que foram apenas os vossos indicadores pousados nestes 

pontos do vosso corpo que resolveram o que quer que seja. Isso simplesmente permite modificar 

o ponto de vista e deixar aparecer a consciência da Eternidade, assim como tudo o que tem a ver 

com a Alegria, o Amor, a Luz, a Infância e a Simplicidade, que são também, lembro, facilitadores, 

tal como foram comunicados por algumas irmãs Estrelas, desde há muito tempo. 

 

Também não é para praticar regularmente, nem todos os dias ao nascer ou ao pôr-do-sol, 

sistematicamente. Assim que notarem a mudança na localização da vossa consciência - e o 

marcador principal é a Alegria sem motivo - não serve para nada fazer isso de novo. Não se trata 

de uma prática habitual ou diária. Da mesma maneira que o impulso metatronico que ocorreu em 

determinado momento, este impulso que vocês realizam não precisa ser repetido. Não é um yoga, 

não é a ativação de uma função espiritual ou de um novo corpo, é, pura e simplesmente, um 

facilitador para a instalação no Coração do Coração. 

 

É preciso mais algum esclarecimento acerca disso? 

 

...Silêncio ... 

 

Se não há mais perguntas, e para aqueles que praticaram os diferentes yogas, recordem: antes 

mesmo de terem sido apresentadas todas as Estrelas, a sua localização e a sua activação, foram 

informados do que foi nomeado as Chaves Ascensionais, coletivas e individuais, com o uso, nessa 

época, de cristais específicos talhados em certas formas. Não se trata de regressar a isso, mas 
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vocês podem ver a dinâmica: o desbloqueio do Bem e do Mal ao nível das Estrelas ATRAÇÃO e 

REPULSÃO, favorecendo o movimento da Luz transmitida a partir de três fontes para ir 

penetrando a vossa cabeça e progressivamente vindo permeabilizar o Canal do Éter, activando os 

chacras e os novos Corpos. 

 

Essa implementação foi feita inicialmente sobre o eixo central até ao primeiro chacra, o que 

permitiu, para alguns, a liberação da Onda de Vida no momento da liberação da Terra, do núcleo 

cristalino da Terra. De seguida, outras estruturas se formaram para além das Coroas, 

principalmente o Canal Mariano, que ao longo do tempo se foi aproximando do eixo central. 

Paralelamente, no yoga da Unidade e da Verdade, o corpo, a alma e o Espírito foram afirmados 

através do uso das mãos colocadas em determinadas Portas simétricas: nas dobras da virilha, 

PRECISÃO e PROFUNDIDADE; na parte baixa das costelas, ATRAÇÃO e VISÃO; na parte de cima das 

costelas, AL e UNIDADE. 

 

O que proponho hoje é diferente, não diz respeito à pessoa e portanto não diz respeito a uma 

qualquer melhoria da pessoa, mas apenas à revelação e implantação da vossa Eternidade, que 

hoje é a maior prioridade - e ela se tornará em breve a única. Não haverá outras, nem em relação 

com o vosso corpo, nem em relação com qualquer desconforto que seja, porque doravante, como 

disse, cada vez mais, e cada vez mais frequentemente para os irmãos e irmãs humanos, é isso que 

realiza o trabalho. Foi constantemente dito para ficarem tranquilos, ociosos, em silêncio, em 

acolhimento, colocados entre os quatro Pilares do Coração. Hoje, vocês não precisam mais deste 

ascetismo ou desta prática em relação ao vosso efémero, porque a partir do instante em que o 

pensamento ou a ação é seguida pela consciência , é inútil usar a Luz Vibral autêntica para resolver 

qualquer problemática relacionada com a pessoa. Hoje, o Coração resolve tudo, sem qualquer 

exceção. 

 

Não é mais o caso para que vocês se questionem ou queiram aperfeiçoar o que quer que seja do 

vosso efémero. Lembrem-se que Maria, nós, Arcanjos, e muitos Anciãos, dissemos que cada um 

de vocês está exatamente no local certo para viver o retorno à Eternidade. Que isso seja uma 

doença, que esteja relacionado com um sofrimento, com uma separação, com uma doença 

mortal, isso não muda nada a não ser para o ego. O ego não tem nada a ver com o Coração. O 

Coração transcende o ego, e isso é feito de forma evidente. Eu não disse com isso que vocês não 

devem cuidar do vosso corpo, mas cuidem dele com o que depende desse mesmo corpo, isto é, a 

energia, a matéria, todas as técnicas conhecidas. 

 

A técnica simples que acabei de comunicar não é para ser usada em ninguém além de vocês e não 

tem como objetivo melhorar o que quer que seja na vossa pessoa, mas apenas deixar aparecer o 

Coração do Coração que é, lembro, ele mesmo, resolutivo, mas que jamais dependerá de qualquer 

compreensão, de qualquer vontade de melhorar o que quer que seja. Isto é para avisar vocês, se 

na vossa cabeça há neste momento a ideia de se juntar ao Coração do Coração com o objetivo de 

curar alguma coisa, bem, aí ireis observar exatamente o contrário. 
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Peço então para serem extremamente neutros, para não terem nenhum pensamento particular 

quando colocam os vossos indicadores, quaisquer que sejam a Porta e a Estrela utilizadas. Não 

façam isso com qualquer objetivo, não façam pedidos, pois arriscam a causar outra coisa qualquer. 

Pensem em flores, pensem na natureza, mas não pensem em vocês, e lembro que devido à pouca 

duração do exercício, não há o risco de entrar em pensamentos, em emoções ou em qualquer 

outra coisa. A vossa neutralidade é importante no momento em que aplicais os vossos dedos. É 

por isso que é imperativo não ter nenhum objetivo nem intenção. Eu já vos disse para o que é que 

isso servia, é inútil repetir antes de experimentar, é especialmente inútil subentender que é um 

melhoramento qualquer que seja a nível do personagem. Repito uma segunda vez: cada um está 

exatamente no melhor lugar para viver o retorno à Eternidade, o Apelo de Maria e o planeta 

grelha final, o que quer que vocês pensem hoje acerca disso. 

 

Têm outras perguntas? 

 

...Silêncio... 

 

Se ainda tiver tempo, e se existem outros tipos de perguntas, não pessoais, de qualquer forma, em 

relação à Eternidade, estou disposto a responder. 

 

...Silêncio... 

 

Aproveito então a oportunidade para lhes dar mais alguns elementos. Se fosse preciso estabelecer 

uma forma de hierarquia de ação dessas diferentes Estrelas e Portas, vocês podem verificar, a 

Porta UNIDADE e a Estrela UNIDADE seriam as mais importantes. O que se denomina 

PROFUNDIDADE - e que, como sabem, corresponde a Teresa - permite realmente que vocês sejam 

mais profundos e que não se deixem ser engolidos pelo efémero. Não há nenhuma associação de 

Porta/Estrela melhor que uma outra mas existem realmente algumas Portas e Estrelas mais 

importantes que outras. UNIDADE e PROFUNDIDADE têm certamente uma ação mais importante, 

em todo o caso para a maioria, por uma simples razão: a Porta UNIDADE está à esquerda, a Estrela 

PROFUNDIDADE está à direita. Há então, aqui também, um cruzamento. Falei, por exemplo, antes 

deste exercício, de conjugar as Estrelas com as Portas do mesmo nome. Se conjugarem a Estrela 

UNIDADE com a Porta UNIDADE, usando os indicadores, trabalham sobre a Unidade. Além do 

mais, ficam do mesmo lado. 

 

Lembro a vocês que o Canal Mariano, para aqueles que o viveram, junta-se ao eixo central 

passando pelo ombro e pela Porta UNIDADE. A PROFUNDIDADE é simplesmente o movimento 

aparente da consciência desde a manifestação até à Essência. AL, não a Porta AL que corresponde 

à alma, mas a Estrela AL retornada na ponta em baixo, é a consumação pelo Fogo do Espírito, ou 

Fogo Ígneo. A Estrela KI-RIS-TI está, naturalmente, relacionada com a vibração particular de Cristo, 

fazendo viver a nova Matriz Cristica, e também é o Corpo de Eternidade, mas não vos facilita, tal 

como disse, a passagem ao Coração do Coração. 
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Vão para o essencial, para a simplicidade. Vocês não precisam de bagagem intelectual, apenas 

precisam dos vossos indicadores e de saber onde ficam os pontos, Portas ou Estrelas, que nomeei. 

 

Por exemplo, seria inútil, e isso é possível, querer desencadear a ignição da Merkaba 

Interdimensional pessoal sem que o Coração do Coração esteja presente. Caso contrário arriscam 

experimentar inconvenientes desnecessários. É por isso que o principal é esse retorno ao Coração 

e, não mais, agora, a activação dos novos Corpos, das Estrelas, da Onda de Vida ou das vibrações 

relacionadas com as Coroas, com o Coração Ascensional ou com o Fogo Ígneo, especialmente para 

aqueles que não experimentaram esses processos vibratórios. A consciência está agora ligada ao 

Corpo de Eternidade e o pensamento está ligado à consciência. Trata-se aqui da co-criação 

consciente que já foi longamente explicada. É dentro dessa co-criação consciente que dei este 

exercício bastante simples. 

 

...Silêncio... 

 

Alguns de vocês a quem tive oportunidade de falar, mais detalhadamente, de forma íntima e 

particularmente, nalguns casos e cada vez mais,  puderam constatar que nestes últimos tempos já 

não utilizamos as palmas das mãos, nem óleos essenciais, nem cristais. As palmas das mãos são 

substituídas pelos indicadores. 

 

Há mais perguntas? 

 

Questão: Não tinha sido dito que os indicadores emitiam energia vital e as palmas das mãos 

energia Vibral ? 

 

Sim, mas a expansão da Luz Vibral permite agora isso. O desenrolar, a nível global, da Merkaba 

Interdimensional coletiva, implanta a Luz Vibral, como eu disse em preâmbulo, ao nível de todo o 

corpo. O aumento das radiações cósmicas, o aumento das radiações da Terra, o aumento do Fogo 

Micaélico, permitem agora que isso aconteça, ou seja, ao nível dos indicadores -não falei de outros 

dedos- há uma particularidade mais importante do que na palma das mãos, que é, como eu disse 

a de canalizar, dirigir a consciência. É por isso que eu disse que em nenhum caso deveriam ficar à 

espera de uma cura do que quer que seja relativo ao efémero, através deste exercício. Se houver 

cura, não são os indicadores que atuam mas sim o Coração do Coração. 

 

Volto a lembrar que não há nada para dirigir, nada para pensar, apenas há que colocar os 

indicadores. A junção entre o corpo efémero e sua vitalidade… Vocês sabem que existe 

um  equilíbrio entre o Fogo vital e o Fogo Vibral. Muitos já sentiram uma grande atenuação do 

Fogo vital para permitir que o Fogo Vibral tome a dianteira. Nos últimos anos, isso resultou em 

desaparecimentos, ausências, perdas de memória e várias manifestações que, como vocês podem 

ver hoje, na maioria, não estão mais presentes, em resultado da progressão da Luz, não só apenas 

ao nível do corpo, mas também por toda a parte sobre a Terra, e não apenas somente ao nível por 

exemplo das linhas élficas ou das árvores mestras, ou das aldeias dos Povos da Natureza. 
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Questão: Então agora não há mais Fogo vital, há apenas o Fogo Vibral? 

 

Amado, se não houvesse mais Fogo vital, não poderias ficar vivo neste mundo. 

 

E se o Fogo Vibral estivesse aí em totalidade, isso seria o planeta-grelha final onde deixa de haver 

corpo, não há mais ninguém. De facto, como eu disse, há uma diminuição, uma rarefação do Fogo 

vital, tal como foi explicado, há sete ou oito anos, por Ma Ananda, no que se refere ao 

basculamento do Fogo vital prometaico para o Fogo do Espírito,  que é acompanhado pela 

reversão da alma. 

 

Pareceu-me ouvir pronunciar a expressão "energia Vibral". Não existe nenhuma energia Vibral. O 

Vibral não é energia no sentido em que vocês a compreendem, mesmo cientificamente. O Vibral é 

uma informação-Luz de ressonância, não é uma circulação nem mesmo uma energia. É uma 

estrutura correspondente ao Corpo de Existência, e cujas partículas elementares já não são 

constituídas por glóbulos de vitalidade, mas por conjuntos de glóbulos de vitalidade reunidos em 

seis, dando o que se chama os Agni Deva. Ao nível do Corpo de Eternidade, a informação circula, 

mas a energia não circula, não há mais necessidade disso. 

 

...Silêncio... 

 

Se isto vos parecer suficientemente esclarecido e se não houver outras questões de interesse geral 

e, em particular, sobre o que foi dito ou vivido durante estes últimos dias ou semanas, então 

deixarei vocês colocarem isto em prática. 

 

Lembrem-se: é breve, é rápido, não precisa ser reproduzido milhares de vezes, não há nenhuma 

explicação para encontrar, há apenas que viver a experiência. 

 

...Silêncio... 

 

Então, o silêncio acontece aparentemente. 

 

Lembrem-se, acima de tudo, de não emitir qualquer pensamento ou intenção quando fizerem 

ressoar o corpo desta maneira. Ele tem a sua própria inteligência, assim como a Luz. Não há 

necessidade da pessoa, da mente, nem de nada mais, apenas se trata de ressoar o corpo da forma 

como o descrevemos. 

 

Amados filhos da Lei do Um, é agora tempo, para mim, de saudar a vossa Eternidade, e de ficar em 

comunhão com cada um de vocês. 

 

... Silêncio... 

 

Uma última coisa que pode ser útil, e que esqueci: quando o indicador está apontado, os outros 

dedos estão fechados na mão e cobertos pelo polegar. Não há outro gesto feito com os dedos e o 
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polegar não fica escondido pelos outros dedos. Os dedos ficam dobrados, o indicador esticado, e o 

polegar cobrindo os outros dedos. Os indicadores não devem ser dobrados, devem ficar esticados 

completamente. É assim que o Fogo vital, normal ao nível das extremidades dos dedos pois é, na 

sua maior parte, por aqui que entra a energia vital, tal como foi descrito na medicina tradicional 

chinesa… É questão simplesmente de ter o indicador esticado o mais possível para não interferir 

com a alquimia, justamente, entre o vital e o Vibral. 

 

Essa é a única regra técnica. A localização das Estrelas e das Portas não é milimétrica. Não se trata 

de encontrar um ponto exacto. Basta consultar o diagrama e ver aproximadamente onde o ponto 

fica. Não é um ponto de acupunctura, mesmo que haja um ponto de acupunctura em baixo, sendo 

a Porta muito mais ampla que o ponto de acupunctura propriamente dito. 

 

Saúdo a vossa Eternidade e agradeço a vossa Presença. 

 

Eu sou Anael Arcanjo e vos digo até sempre. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Maria Beatriz Pires  

 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/10/18/anael-octobre-2017/ 

 

PDF (Link para download) : ANAEL - OUTUBRO 2017 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/10/18/anael-octobre-2017/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCQzEyaTgwS3BrdTg
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BIDI – PARTE 1 – Q/R – Outubro de 2017 

 

Bem, Bidi está convosco, por um longo tempo.  Em primeiro lugar instalemos entre nós a Paz, a 

comunhão. 

 

… Silêncio … 

 

O conjunto das nossas conversas, das nossas trocas destes dias, visam acima de tudo tentar 

expressar a Verdade. Só teremos que fazer, durante estas horas e estes momentos que vamos 

passar juntos, ultrapassar tudo o que é apenas efémero. Nós vamos interessar-nos pela Verdade, 

pelo que é verdadeiro; resumindo, por tudo o que está relacionado e em ressonância com o que é. 

Não haverá lugar, em todas as nossas trocas, para qualquer história, para qualquer cenário, para 

qualquer sonho que seja. 

 

As palavras que nós empregaremos serão o mais possível separadas de todo o conhecimento, de 

todo o sistema tradicional, para só guardar o que é verdadeiro e, portanto, imutável. Nós 

tentaremos situar-nos, tanto quanto possível, na consciência, na sua fonte, na sua origem, na sua 

implantação, e tudo o que está relacionado, claro, com o que está a montante da consciência, o 

Parabrahman, mas evitemos, se vocês quiserem, as palavras conotadas que nos reenviam para 

uma tradição, para uma qualquer história,   mesmo que seja a mais extraordinária nesta 

terra.  Nós dirigimo-nos, sempre que possível, à consciência nua, desprovida de atributos, de 

forma, de história, de tempo e de espaço.  Nós iremos penetrar juntos no santo dos santos, onde 

as palavras são supérfluas e onde elas não representam mais do que conceitos, e onde a mínima 

palavra, definitivamente, é uma imitação do que pode ser nomeado, chamado, ou referenciado 

como qualquer coisa de conhecido.  

 

Portanto, nós dirigimo-nos juntos, através das nossas trocas, antes e depois de qualquer 

manifestação, de toda a expressão da consciência, onde tudo está calmo, onde tudo é perfeito, 

onde nenhuma forma nem nenhuma história nos pode afastar desta última Verdade, desta 

imutabilidade, onde a consciência se junta à sua própria fonte.  O que cada um de nós é é anterior 

a toda a consciência, a toda a forma, a todo o cenário, onde nada pode ser suposto, projetado, 

imaginado, sonhado ou outra coisa.  Não se apeguem às palavras mas vão, também, à fonte da 

palavra, além da representação, além dos conceitos e mesmo além de todo o sentimento, para 

nos colocarmos na vacuidade necessária para acolher e revelar o que nós somos, que é bem 

anterior ao universo, às dimensões, à própria Fonte.  Este santo dos santos situa-se acima do que 

foi nomeado, por vocês e pelos intervenientes, o Coração do Coração.  Não vejam aqui nem uma 

localização particular no espaço, nem um desdobramento particular de acordo com um tempo 

linear. 

 

Nós vamos, portanto, tentar situar-nos além de qualquer conceito, qualquer sentimento, de 

qualquer forma e mesmo, através das palavras, além de qualquer palavra. Nós vamos, portanto, 

vocês e eu, deixar-nos levar, de qualquer modo, pelo que é imutável, que nunca mudou, não 

mudará nunca, não se moverá nunca e nunca experimentará a passagem do tempo. 
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O ponto de partida destas jornadas é, portanto, vocês, aqui, a nossa comunhão; não se apeguem 

às palavras nem às inflexões e entoações da minha voz, mas à espontaneidade e à 

simplicidade.  Eu dizia, há alguns anos, que todo o conhecimento é ignorância, que todo o 

conhecimento, mesmo o que é invisível, não vos propõe nenhuma saída que não seja dentro da 

história. 

 

Nós vamos, juntos, dirigir-nos, sem mexer, ao santo dos santos, onde já não há nem cena de 

teatro, nem espetador, nem teatro, nem formas, nem mundo, nem estrelas, nem Sol, e por isso, 

eu desejo começar as nossas trocas, que são bem mais do que questões, tentando responder a 

esta interrogação, em primeiro lugar: de onde vem, onde nasce a Luz?  Eu não falo da luz visível, 

nem mesmo daquela que se pode expressar na visão interior, mas do que eu nomearia, por falta 

de melhor termo, não a Luz  primordial mas a Luz essencial. 

 

A Luz, neste mundo, pode ser definida por um certo número de qualidades,  tanto ao nível do 

aspeto visível como dos mecanismos conhecidos em física, nomeados de teoria corpuscular e 

ondulatória da luz.  A Luz de que eu falo e que iremos trocar, não se vê, não tem forma, não tem 

princípio nem fim. Então, eu coloco a questão, se ela não tem princípio nem fim, se ela não tem 

cor, que já é uma manifestação, a Luz é anterior a toda a manifestação, a toda a forma.  A 

verdadeira Luz, quando ela se revela nesse corpo, na vossa vida, não é uma luz que possa ser vista, 

que possa ser entendida, que possa ser identificada, que possa ser localizada como um ponto de 

emissão, nomeado a fonte, e um ponto de recepção.  Nós falamos, portanto,  da Luz essencial ou, 

se preferirem na vossa linguagem, do que foi nomeado a Luz primordial. 

 

Então a questão essencial, da mesma forma no que vos diz respeito, eu pedia-vos há muitos anos 

para voltarem na vossa memória até ao momento,  bem antes dos quatro anos, em que estando 

neste mundo vocês não estavam congelados por um nome, por uma forma, por uma função. 

Portanto, voltámos à origem da Luz, e quem pode dizer de onde vem a Luz? 

 

Enquanto a Luz for concebida ou vivida como vinda de outro lugar que não do que vocês são, 

vocês não podem viver a Verdade, vocês não podem viver o Verdadeiro. Porque essa luz, 

entendida, vivida ou concebida como exterior é apenas uma projeção. É necessário irem à origem 

da projeção da Luz, da sua percepção.  No mundo físico a luz propaga-se no ar; na Verdade a Luz 

propaga-se em todos os sentidos e não numa direção, e ela não se propaga no ar mas no Éter. O 

Éter que é anterior, desde a própria base de manifestação do que vocês nomeiam os quatro 

Elementos e que vocês encontrarão sob outras formas, nomeadas os três humores ou os três 

gunas.  Mas, como eu disse, eu evito as palavras da minha cultura porque as palavras que nós 

empregamos não devem ser coloridas, a partir de agora, de qualquer história ou  entre as 

diferentes qualidades da consciência de qualquer cultura alguma. É portanto um olhar novo que 

não depende de nenhuma visão mas simplesmente da localização de quem vocês são. 

 

Esta Luz é invisível aos olhos da carne.  Mesmo que seja usada por uma forma, ela é anterior a 

toda a forma.  Há portanto uma revolução de ponto de vista, que não é o ponto de vista mental 
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mas o ponto de vista da própria consciência. No jogo livre da consciência a questão da Luz não se 

coloca porque, como nós dissemos, a consciência é vibração, a consciência é Luz, mas não 

confundam a luz física com a Luz invisível da Verdade, da Luz autêntica.  No entanto, existe um 

marcador indelével (permanente) da presença da Luz, ou pelo menos da sua revelação, porque ela 

sempre esteve presente. Este testemunho e este marcador foram nomeados a Alegria sem objeto, 

a Paz sem sujeito, onde mesmo a distinção entre as diferentes qualidades da consciência, tal como 

eu as desenvolvi – consciente, supraconsciente, Turya, e o próprio estado de sonho… A Luz 

autêntica permite a expressão de toda a forma, de toda a vida.  Ela está sobreposta, em muitos 

aspetos, ao Amor e ao Coração. 

 

Mas, mais uma vez, vocês sabem muito bem que existem vários amores, adaptados à forma, à 

manifestação da consciência, mas mesmo esse amor não é o verdadeiro amor. Este Amor é 

anterior a todos os outros amores, e ele é o suporte, o veículo, a manifestação,  mas entrando 

dentro de uma forma, dentro de uma experiência, neste mundo ele perde, de qualquer maneira, a 

sua inocência, o que vocês nomearam o amor incondicional.  Pode ser feito um paralelo com o 

que, talvez, vos foi dado a entender, a viver, quer isso seja nomeado o Cristo, quer isso seja 

nomeado o Paráclito ou qualquer outro nome, esses diversos nomes reenviam-

vos  definitivamente para aquilo que não pode ser entendido, para aquilo que não pode ser visto 

no sentido comum, mas que só pode ser vivido. 

 

Esta experiência é profundamente diferente de toda a experiência e de toda a vivência, porque 

esta experiência é indelével e deixa, de algum modo, uma marca profunda (de ferro quente) na 

consciência, nos seus diferentes componentes deste mundo, e de fora dele.  Então, aqui também, 

isto poderia  ser nomeado a Última Presença, a Infinita Presença, a Morada da Paz Suprema, a 

felicidade da consciência nua.  Eu peço-vos agora, além destes poucos quadros que acabei de vos 

dar, esquecer tudo isto.  Nós vamos entrar, de qualquer maneira, nos mecanismos íntimos, 

invisíveis e, no entanto, bem mais tangíveis que a matéria deste mundo. 

 

Então, eu volto à minha questão inicial, estas precauções foram dadas: de onde vem a Luz? Quem 

quer tentar responder? Não há necessidade de discurso. Eu lembro-vos simplesmente que, todas 

as noites, quando vocês dormem o mundo desaparece. Mesmo que vocês não tenham sonho 

nenhum e mesmo que ao despertar vocês não saibam mais quem são.  Vocês encontram-se, 

então, no estado de não-nascido e, efetivamente, o que nós somos na verdade nunca nasceu, nem 

nunca nascerá e, portanto, nunca morrerá, porque este Amor e esta Luz são anteriores a todo o 

nascimento, anteriores a toda a expressão da consciência.  É aí que reside a Paz, aí reside a 

Alegria, e para aqueles de nós que vivem isto, há o que eu nomeei a Liberdade, o Jnani no meu 

sistema, para mim, que vocês nomearam o Libertado vivo, isto sendo ponderado pelo facto de ser 

no momento em que estamos em manifestação que estamos mortos. Então, o Cristo vos diria: « 

Vocês estão neste mundo mas vocês não são deste mundo», então uma grande santa vos diria que 

é a felicidade eterna, o êxtase permanente, mas isto são ainda qualificativos.  Mas antes de 

estudar tudo isto, voltemos à primeira questão, de onde vem a Luz? Quem pode responder, quem 

quer tentar responder?. 
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Resposta: Do Coração do Coração. 

 

Será que o Coração do Coração tem uma forma? A resposta é não, certamente. Esta expressão 

«Coração do Coração» foi, nos aspetos pedagógicos, uma expressão essencial para não vos 

congelar na experiência ou na compreensão, no que vocês nomeiam, por exemplo, um desgosto, 

ou ainda ter o coração apaixonado, porque não é essa a questão, eu diria mesmo que está nos 

antípodas - porque o amor condicionado é sempre uma projeção, e é em todos os sentidos da 

palavra, isto é, tanto psicológico como energético, como da própria consciência. Que está no 

Coração do Coração?  Eu não vos pergunto para me dizerem «eu», «eu» ou «eu não», mas o que é 

que se mantém no Coração do Coração, acima da Luz? 

 

Resposta: O vazio. 

 

É quase isso. 

 

Resposta: A nossa chama de Amor. 

 

Não é bem isso. 

 

Resposta: O nada. 

 

Está melhor mas não é o nada. 

 

Resposta: A vacuidade. 

 

Está ainda melhor. 

 

Resposta: A Eternidade. 

 

Está melhor. 

 

Resposta: O Silêncio 

 

Está ainda melhor. 

 

O Absoluto. A Luz tem a sua fonte no Absoluto, Absoluto que é, portanto, anterior à Fonte.  Sem 

Absoluto não há Fonte.  Então, do ponto de vista do ego, é o nada, do ponto de vista do orgulho 

espiritual, é a sombra, o preto. 

 

O que eu quero que vocês entendam, pela experiência e não pelos conceitos, é que assim que há 

uma manifestação há, portanto, uma caracterização num tempo, num espaço, mesmo que não 

seja o nosso na terra, há uma orientação e a tentação, se o posso dizer, de definir a Luz como 

sendo o oposto ou o contrário da ausência de luz.  No Absoluto, na Eternidade, no Silêncio, não há 
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nada, e ainda menos o nada, só o ponto de vista do ego mostra isso.  Este último Absoluto, 

“Parabrahman”, está na fonte do «Eu sou», na fonte do Si e na fonte de toda a 

manifestação.  Além disso os cientistas sabem perfeitamente que um átomo é essencialmente 

constituído por vazio, que existe a aparência de uma distância entre o núcleo e os eletrões. 

 

O espaço e o tempo, em qualquer espaço e em qualquer tempo, e não somente aqui nesta terra, 

são apenas projeções e quando eu digo «são apenas projeções», em todas as acepções da palavra, 

não vejam aqui nenhum julgamento nem nenhuma acusação mas antes, realmente e unicamente, 

a verdade desta palavra.  O que se projeta é sempre projetado a partir de um ponto, de um lugar, 

de um local, e mesmo se a projeção é multifocal, portanto, sem direção privilegiada ou particular, 

o centro, o Coração do Coração, o eixo da roda que permite o movimento, ele está sempre 

imóvel.  As projeções da consciência, da Luz portanto, são infinitas e indefinidas.  Elas têm uma 

forma de finitude e de definição apenas num determinado quadro, isso foi chamado de dimensões 

de vida. 

 

O que eu quero fazer ressoar em cada um de vós, é isto: nós somos anteriores à Luz, nós somos 

anteriores à projeção.  Nós somos efetivamente o não-nascido que nunca nascerá.  Nós somos o 

que nunca passa e cuja melhor tradução, neste mundo, é efetivamente o Coração do Coração, o 

Amor Incondicional, o Silêncio e a humildade. Isto foi-vos explicado, é a partir do momento que 

vocês concordam com o facto de não serem nada dentro do vosso personagem, da vossa história, 

deste mundo, que vocês se tornam realmente o que vocês são, o Todo, e muito mais.  Porque 

antes do Todo, vocês poderão dizer que há o nada.  Mas o nada do ego, o nada ou a sombra do si 

espiritual, do orgulho espiritual, leva-vos a colocarem a questão do que é anterior a isso.  Mas este 

anterior, vocês sabem, não pode ser procurado.  É como se um peixe que vivesse na água, 

procurasse a água.  É exatamente a mesma coisa.  A condição deste corpo, deste saco de carne, ou 

deste templo, se preferirem nomeá-lo assim, não muda nada. 

 

Quando eu digo que é necessário voltar à origem da aparição do sentimento de ser um indivíduo, 

antes dos quatro anos, hoje é o mesmo com a origem da Luz, porque a Luz não tem nem origem 

nem fim.  Vocês veem como as palavras são limitadas, porque a palavra origem reenvia-vos para 

uma localização, a expressão «ponto de partida» reenvia-vos também para um ponto situado no 

espaço ou no tempo.  O melhor exemplo, é o peixe que procuraria a água enquanto ele vive na 

água.  Nós, humanos, é como se nós procurássemos capturar o ar, para compreender o ar que nós 

respiramos.  A qualidade intrínseca da Luz, a primeira qualidade intrínseca da Luz e a primeira 

qualidade intrínseca do Amor, é estar presente em todas as projeções, aqui na terra como em 

qualquer lugar, em qualquer dimensão considerada, em qualquer esfera planetária de vida.  

 

Quando nós estamos incarnados nós somos ignorantes.  Essa ignorância recai sobre nós aos 

quatro anos, e é aí que nós começamos a construir as ligações, as histórias, os cenários.  Tudo isso 

acontece com todo o ser humano, quer ele seja um santo ou quer ele seja um pecador, não muda 

nada.  Render-se à fonte da consciência que é, como eu vos lembro, a a-consciência, não pode ser 

uma finalidade.  É como se um peixe dissesse que a sua finalidade era a água – ele está dentro 

dela.  Da mesma forma, nós não podemos procurar o Amor incondicional porque é o que nós 
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somos.  É neste sentido que todo o conhecimento não passa de ignorância.  Vocês podem, 

certamente, definir as características do ar, da água para o peixe, mas nenhuma dessas 

características elucidará o mistério porque  nenhuma palavra, nenhum conceito, nenhuma 

demonstração, mesmo física ou científica, é a Verdade. 

 

Da mesma maneira que, há muitos anos, muitos de vós praticaram a refutação, que não pode ser 

confundida com o facto da negação ou o facto de renegar… Refutar não é ignorar, refutar não é 

desviar-se, refutar, na linguagem que vocês empregam hoje, é atravessar, é portanto ser 

transparente, é acolher.  O acolhimento é exatamente o oposto da projeção, quer seja neste 

mundo ou em qualquer dimensão.  É este acolhimento que vos torna transparentes, e em caso 

algum a projeção dos vossos conceitos, das vossas energias ou das vossas vibrações.  Acolher só se 

pode fazer em silêncio, e vocês não podem saber o que vão acolher, vocês não se podem pôr na 

posição, se o posso dizer, de acolher, ou seja, nada fechar, permanecer na humildade, na 

ignorância e, portanto, parar de projetar.  Eu não falo unicamente, mais uma vez, da projeção no 

sentido psicológico, mas dos mecanismos da manifestação da consciência. 

 

Ir à fonte do Amor, à fonte da Luz, é descobrir o Acolhimento, é viver o Acolhimento, é viver a 

humildade.  É, de algum modo, não dizer nem sim, nem não, mas ser neutro nesse acolhimento, 

porque o Acolhimento, como o Silêncio, coloca-vos no Coração do Coração, no santo dos santos, 

onde tudo é evidência.  Desde que haja uma projeção, mesmo que haja uma explicação, mesmo 

que haja uma compreensão, só há ignorância. Acolher é voltar a si, não ao ego, não ao Si, mas é 

fazer parar a projeção no seu sentido mais amplo. Acolher coloca-vos, de qualquer modo, nas 

melhores condições para serem verdadeiros. 

 

Aqui não é uma questão de acolher, certamente, os golpes, os sofrimentos, os golpes baixos.  Aqui 

eu falo-vos dos mecanismos íntimos da última consciência que vos conduz certamente à 

descoberta, ao que é anterior à consciência, ou seja, vocês mesmos.  O acolhimento, através dos 

conceitos de humildade, de simplicidade, da Infância, mesmo do «pequeno Caminho», são 

palavras que foram empregues, permite de algum modo o retorno ao santo dos santos, no 

Coração do Coração, e prepara, portanto, a manifestação da Verdade que sempre esteve aí.  O 

jogo da consciência neste mundo só vos afasta da Verdade.  De projeção em projeção, de forma 

em forma, de vida em vida, se apaga a memória e a experiência da Verdade.  Foi-vos dito durante 

muito tempo que só vocês podem atravessar essa pseudo última porta, cabe a vocês realizar a 

prova de que vocês são anteriores a toda a história, a toda a fonte, a toda a manifestação. 

 

Encontrar isso, deixá-lo ser encontrado antes, é a garantia de uma Paz eterna. A problemática 

essencial é que, a partir do momento em que vocês jogam o jogo da consciência, vocês entram na 

ignorância.  Quaisquer que sejam os epítetos, as palavras, as expressões, as frases que podem 

emergir, tudo isso só podem ser alterações da Verdade, porque a Verdade não pode ser dita, ela 

não pode ser provada, ela não pode ser procurada, ela «é».  É portanto a distância, se o posso 

dizer, da projeção, que vos leva tanto à reincarnação como à ilusão de dever melhorar qualquer 

coisa ou de fazer evoluir o que quer que seja. Lembrem-se que a roda não existe porque o eixo 
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permite o movimento da roda, e porque o eixo da roda, o Tao, está imóvel.  O Tao não é um 

princípio, não é uma adesão conceitual ou religiosa, ele é acima de tudo a experiência da Verdade. 

 

Lembrem-se bem que aqui eu não falo de meditação, que é um ato voluntário, nem de oração, 

que é um ato de projeção, mas efetivamente de uma espécie de vacuidade, de uma espécie de 

silêncio onde, de algum modo, o nada é a plenitude.  O nada do quê ? O nada da consciência, da 

projeção da consciência, que vos vai levar inevitavelmente onde sempre estiveram.  E como 

constatam os irmãos e as irmãs humanos que foram libertados – de diferentes maneiras, vocês 

sabem -, eles não podem mais iludir-se com qualquer projeção ou manifestação que seja.  Aqui 

esta a fonte da felicidade eterna, da felicidade, do êxtase, que não são consequências mas que 

também não são a Verdade. É a aplicação do bálsamo da Verdade na ilusão deste mundo, é o 

encontro entre o Eterno e o efémero, o que vocês também nomeiam o face-a-face atual, que vos 

restitui à vossa integridade que nunca desapareceu, que não tem necessidade de crescer, que 

sempre esteve aí. 

 

O Silêncio de que falamos é o silêncio da projeção e, portanto, o silêncio da consciência.  É o que 

melhor se aproxima, ao nível das palavras, da Última Presença e do Absoluto.  Não há outra 

testemunha neste mundo senão aquela que eu nomearia de equanimidade e a estabilidade de 

todas as consciências que vos animam, quer seja a supraconsciência, a consciência da pessoa, a 

consciência Turya ou o próprio desaparecimento da consciência.  Entendam bem, mesmo com os 

conceitos, se vocês quiserem, que sem Acolhimento incondicionado a Verdade não pode ser 

encontrada. 

 

O Acolhimento poderia ser semelhante a tornar-se como uma criança.  O Acolhimento só se pode 

fazer além do tempo e do espaço e, portanto, o que melhor se poderia aproximar é o que foi 

nomeado o instante presente ou o Aqui e Agora.  É neste acolhimento que tudo acontece, que 

tudo se vive, que tudo está inscrito, que não pode haver a mínima evolução, o mínimo 

melhoramento, mas que há simplesmente o livre jogo da consciência.  A problemática, e isso foi-

vos explicado durante muitos anos, é que absolutamente tudo o que é projetado neste mundo, e 

mesmo a espiritualidade, vos afasta do Acolhimento, vos afasta da inocência, enche-vos a cabeça 

de ideias, de conceitos, de adesões, de crenças, de projeções no futuro. 

 

É necessário estar presente, não para si mesmo mas, através do Acolhimento, presente no nada, 

na vacuidade, no desconhecido.  Mas mantenhamos a palavra «desconhecido» porque «nada» ou 

«vazio» remete-vos para o que o ego odeia.  Quando o ego ouve «vazio» ou «nada» ele retrai-

se.  A retração também impede o Acolhimento do que é, do que foi, do que será, que não tem 

relação nenhuma com qualquer forma, qualquer dimensão.  Quando eu dizia que ser nada era ser 

tudo, era a estrita verdade.   Ser tudo não quer dizer ser todas as consciências, mesmo que não 

haja limite a esse nível, é viver que vocês estão na origem da consciência, não somente da vossa, 

dentro das suas histórias, dentro das suas origens, estelares ou galácticas, que eu sei ainda, neste 

último ponto, que é anterior à Fonte.  
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Isto não pode, portanto, ser o ponto de partida mas o ponto de apoio da partida, do aparecimento 

dos cenários, das histórias, dos corpos, das dimensões. 

 

Para aquele que não é nada, ele é tudo.  Isto foi nomeado, creio eu, junto de vós, o pequeno 

Caminho ou o Caminho da Infância, o caminho da humildade. Eu diria, de forma estrondosa que 

isso foi há alguns anos, ou quando eu estava nesse corpo que era meu, e que não era eu mas que 

era meu.  É o vosso corpo mas vocês não são esse corpo. Ele é vosso, vejam a diferença, não no 

conceito mas a experiência.  É muito complicado aceitar ir além das palavras, sobretudo quando as 

palavras são pronunciadas, mas vejam isso claramente no silêncio entre as minhas palavras. 

 

No momento em que eu constato, como os Anciãos, como as Estrelas, como os Arcanjos, como o 

Sol, em que muitas consciências na terra, irmãos, irmãs, redescobrem esta verdade primeira, eles 

são o testemunho da perfeição, não de pessoa, ela nunca será perfeita, mas a perfeição da 

Verdade.  Não através das palavras, das roupas, das posturas – vocês não necessitam de 

equipamento, vocês não necessitam de vestido laranja, vocês não necessitam de rosário, de 

japamala, de deus -, vocês são anteriores a tudo isso.  E interiores e a tudo isso. Só a projeção vos 

faz aderir a isso.  No Acolhimento não pode haver nenhuma projeção, vocês são neutros, vocês 

escapam assim, de uma certa maneira, à dualidade inexorável neste mundo, de toda a 

manifestação. Colocando-vos acima da dualidade, vocês vivem realmente a Unidade, não 

enquanto conceito mental de ultrapassagem do bem e do mal, do yin e do yang, que é inexorável 

neste mundo, mas mesmo esse inexorável apoia-se na mesma fonte, no mesmo elemento que é 

anterior à Fonte. 

 

Dito de outra forma, acolher coloca-vos naturalmente no Aqui e Agora, coloca-vos naturalmente 

onde vocês sempre estiveram.  Estas palavras, eu não as pude pronunciar quando da minha última 

incarnação, nem mesmo há alguns anos.  Isto é independente do movimento dos astros e mesmo 

do que vocês nomeiam Nibiru, mas é próprio da consciência quando ela deixa de projetar, quando 

ela entra no Acolhimento.  Esta palavra Acolhimento evita os perigos de imaginar o Coração do 

Coração, porque a palavra «acolhimento» é suficientemente vasta e comprida, qualquer que seja 

a língua, qualquer que seja a cultura, porque o Acolhimento é um movimento de restituição ou 

que, de qualquer modo, dá a ilusão de um movimento de restituição, porque não há nada a 

restituir, isso sempre esteve aí. 

 

Lembrem-se, só a projeção em todos os seus sentidos vos impede de acolher.  A relação, da qual 

vos falou o Arcanjo da Relação, quer essa relação se estabeleça com o Invisível, os povos da 

natureza, os grandes mestres que partiram, pouco importa, depois da relação vem o tempo do 

Acolhimento, que não faz mais distinção e que permite, pela transparência, pela não-reação, estar 

de qualquer forma na ação correta, mas que não depende de uma qualquer projeção da 

consciência mas de uma espontaneidade que nasce pela Infância, pela humildade, e brilha no 

meio da Ilusão. 

 

Lembrem-se, isso não pode ser uma busca – se vocês procuram ainda hoje, vocês não 

encontraram nunca.  Para encontrar necessita parar toda a busca e toda a projeção para, na 
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verdade, não encontrar, mas reencontrarem-se.  Aqui está o único e verdadeiro conhecimento, o 

da vossa essência, qualquer que seja a máscara, qualquer que seja a vossa vida, e qualquer que 

seja o mundo, que é, eu vos lembro, uma coisa natural, evidente, em todas as outras experiências 

da consciência que não estão ligadas a este mundo. 

 

A consciência é um jogo que vocês decidiram jogar, mas o jogo da consciência deste mundo não 

permite o Acolhimento, ele só permite a projeção, as suposições, as reflexões, as cogitações e as 

compreensões, mas vocês não podem compreender o que vocês são.  Será que o peixe pode 

compreender a água ? Será que o homem pode compreender o ar, mesmo se o analisar ?  Nós 

dizemos que o corpo humano é composto na sua maior parte por água.  Vocês conhecem as 

características da água, a sua temperatura, o seu ponto de ebulição, o seu ponto de congelação, 

mas será que isso vos dá a viver a água ? Não, isso são projeções.  A única forma de viver o Éter da 

Verdade é parar de querer compreender, cessar de querer apreender e apropriar-se, mas  acolher. 

 

Acolher é um relaxamento, não há movimento, não há tempo, não há espaço. Desde que haja uma 

projeção, há tempo, há espaço.  Nada é verdade no tempo e nada é verdade no espaço, isso diz 

respeito à pessoa, à história.  Mas para aqueles que a vivem, esta verdade é imparável.  Vocês não 

são nem o corpo, nem a vida, nem mesmo a consciência.  A consciência é o suporte do jogo.  A 

consciência permite-vos jogar, quer seja nesse corpo ou mesmo no que vocês nomearam o corpo 

de Eternidade que, eu creio, é nomeado o corpo imortal ou o corpo sem costura.  Mas o que vocês 

são não tem nada a ver com um corpo, é um veículo que vos leva ao jogo da consciência, mas 

vocês não são o jogo da consciência.  Aqui está a verdadeira liberdade e é aqui que se mantém a 

Luz, é aqui que se mantém o Amor incondicionado.  

 

Parar o motor do sofrimento é parar de se identificar com qualquer futuro, com qualquer passado, 

é ser virgem, é estar disponível.  A intensidade, a evidência da Luz é tal que, hoje, só a vossa 

projeção vos impede de serem livres.  Não há nenhum outro obstáculo, nem de idade, nem do fim 

dos tempos, que segure. Não se coloquem, de qualquer modo, no balanço do que   vocês 

nomeiam o fim dos tempos ou o fim da matéria, não se coloquem no balanço de uma projeção de 

futuro, de uma dúvida, de um medo, ou do retorno da Luz.  Não estejam dependentes das 

circunstâncias, quer sejam as circunstâncias do cosmos ou as circunstâncias do vosso corpo.  Se 

vocês estão dependentes, de acordo convosco, do fim dos tempos, vocês não são livres.  Se vocês 

estiverem dependentes de um sofrimento, onde quer que esteja, como podem ser livres ? Vocês 

não acolhem. 

 

Eu penso que os Melquisedeques foram extremamente precisos nesta noção de espontaneidade, 

de Acolhimento, de inocência, da Infância.  Podíamos colocar vinte palavras mas acolher, é 

acolher.  Vocês não podem acolher e projetar, e se vocês realmente acolhem, então todas as 

projeções, tanto no sentido nobre como no sentido pejorativo, serão possíveis, mas nenhuma 

poderá dirigir o que quer que seja como modificação.  Vocês encontraram, vocês reencontraram-

se, vocês são anteriores ao conhecimento, anteriores à forma, anteriores à Luz.  E hoje, nós vos 

falámos da Inteligência da Luz, da ação da Graça, do estado de Graça.  São pontos de referência 

que foram úteis mas hoje livrem-se de qualquer referência.   Não conceptualizem nada, não 



38 
 

tragam nada do passado ou do futuro, traga tudo para o instante presente.  A melhor forma é 

acolher. 

 

Quem quer dizer alguma coisa sobre Acolhimento e acolher ?  O que significa isso para vocês ? 

Acolher quer dizer passar pela aceitação, aceitar, sobretudo quando vocês não compreendem, 

sobretudo quando vocês não têm justificações, quando não têm explicações.  Porque acolher é 

desaparecer, é não mais reagir, é estar realmente disponível para a Verdade e para nada mais, 

mesmo se tudo o resto vos é oferecido.  Há uma expressão, na vossa linguagem, que diz «não pôr 

a carroça à frente dos bois». Enquanto vocês se interrogarem sobre o Amor, sobre a vibração, 

sobre a consciência, evidentemente, hoje, vocês não podem estar no Acolhimento. 

 

Este Acolhimento pôde ser nomeado, junto do que vocês nomeiam os primeiros cristãos, a oração 

do coração.  Não é uma oração que visa obter o que quer que seja mas uma oração ao seu próprio 

coração, sem pedido, sem objeto, é acolher.  Porque no Acolhimento não pode haver lugar para o 

sofrimento, para o rancor, para a Ilusão, visto que tudo é acolhido.  E a partir do momento em que 

vocês acolhem o Todo não sendo nada, não parando nada, vocês tornam-se, vocês encontram o 

que vocês são, anteriormente às vossas origens, às vossas linhagens, às vossas experiências.  A 

Alegria e o contentamento eternos não podem ser encontrados em outros lugares.  Todas as 

alegrias encontradas em outros lugares, todos os contentamentos encontrados em outros lugares 

são apenas derivados e estão apenas de passagem.  

 

Ir à fonte da consciência é ser imutável, é ver a vaidade do tempo, a vaidade do espaço, a vaidade 

do karma, a vaidade de uma qualquer evolução do que sempre foi perfeito de toda a 

eternidade.  Deem-se conta, somos nós que colocamos uma distância em relação à perfeição pelo 

simples facto de nomear, de etiquetar, de referenciar.  Deixem isso ser feito pela organização da 

vida neste mundo, mas não apliquem os princípios de organização deste mundo no que vocês 

são.  Vocês não são deste mundo.  As leis deste mundo não têm, portanto, nenhum efeito nem 

nenhuma ação sobre o santo dos santos, sobre a Última Presença ou a Infinita Presença.  Isso são, 

mais uma vez, apenas palavras mas que vão traduzir a vossa realidade, se vocês o vivem, se vocês 

se encontram.  Não façam conceitos mentais ou objetivos. 

 

Hoje vocês estão nos tempos da simplicidade e da simplificação.  Além disso foi-vos dito que a Luz 

era simples e evidente.  Se isso não o é, então, vocês não se re-encontraram, vocês ainda jogam, 

vocês projetam cenários, histórias. Vocês têm inteira liberdade e todas as latitudes para realizar 

esses jogos, mas onde tem origem o jogo, onde tem origem a consciência ?  Na a-consciência o 

que está além é anterior e posterior à Luz e expressa-se em todos os lugares, manifesta-se em 

toda a expressão, em toda a projeção, em todo o Acolhimento. 

 

Então eu desejaria que  nas horas que nós vamos passar juntos vocês não questionassem mas que 

afirmassem, não uma verdade parcelar mas que testemunhassem com as vossas próprias 

palavras.  O sofrimento é uma zona, um estado, uma parte do corpo, um tempo, um espaço que 

ainda não foi encontrado e que ainda não foi iluminado, não do exterior mas do interior, pelo 

Acolhimento.  Foi-vos dito, Maria redisse-o recentemente, que ela estava em vós e que, mesmo 
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que o local onde vocês estão neste mundo vos faça sentir alguma coisa de exterior, como uma 

relação, um contacto, sempre vos foi pedido para verem que isso está em vós e que isso são 

vocês. 

 

Acolher não tem, portanto, nada a ver com acolher um convite.  Aqui é uma questão de se 

acolherem a vós mesmos, de acolher a Luz, não através de uma fonte exterior ou através de um 

ser que seja mais luminoso, mas por vós mesmos, acolherem-se a vós mesmos, onde nada pode 

resistir, nada se pode opor, nada pode ser dialética, onde tudo é Evidência.   O Libertado vivente 

vê a Evidência em todo o lado, e esta evidência não tem nada a ver com uma compreensão ou 

uma explicação.  É realmente aplicar a este mundo um novo olhar, certamente que não julga mas 

um olhar pleno e inteiro que vê tudo, não com um só olho mas com os dois olhos, com a 

consciência, com o sentimento, com os conceitos, com os afetos, sem esforço. 

 

Além disso a Luz não conhece o esforço.  E deem-se conta que vos venderam durante milénios a 

ideia de que era necessário fazerem esforços para melhorarem, tornarem-se santos, serem bons, 

que havia karmas a eliminar, coisas a ajustar.  Mas a única coisa que é para ajustar é o sentido da 

vossa consciência, projeção-Acolhimento.  Quem diz projeção diz tempo e espaço ; quem diz 

Acolhimento diz fim do tempo e do espaço, Liberdade.  Não a liberdade de ir e vir no palco do 

jogo, isso vocês terão todos os dias, aqui ou em outro lugar, mas a liberdade de ser verdade, sem 

falsas pretensões, sem evasões, sem ilusões, sem visões, sem história. 

 

Então, eu gostaria que as reflexões, mais que as questões, que nós vamos trocar, fossem úteis 

para cada um de vós, não para refletir, não para saber se é verdadeiro ou falso, mas para vos 

instalar realmente e concretamente nesse santo dos santos, para ver no interior, além de toda a 

visão – quer ela seja etérica, do coração, do terceiro olho, de não importa o quê -, para ver com a 

consciência, a Verdade.  Mas mesmo esta verdade vista já é uma projeção.  É necessário voltar lá 

também, eu diria, anteriormente a isto, como eu dizia em relação à vossa vida, voltar à fonte do 

vosso sentido de ser um indivíduo, cerca dos três-quatro anos. Hoje, nos mecanismos íntimos da 

vossa pessoa, não se coloquem questões, acolham.  Vocês não precisam de mantras, vocês não 

precisam de templo exterior, vocês não precisam do olhar do outro, vocês não precisam de mim, 

nem de vós, precisamente e pelo contrário. 

 

Aqui está a Eternidade.  Vendo-a aqui, no santo dos santos, vocês a podem ver em toda parte, 

tanto neste mundo como em todo o jogo da consciência fora deste mundo.  Além disso eu creio 

que a Fonte tinha  nomeado isso : o Juramento e a Promessa.  Mas ele chegou, o Juramento, e a 

Promessa, eles estão atualizados, isto foi-vos dito.  O que é que fizeram ? 

 

Acolham, o Acolhimento antes de tudo, o Aqui e Agora e retenham, eu repito-o,  não há esforço.  É 

a projeção que é um esforço, não o inverso.  Quando eu falo de Acolhimento, eu não falo do 

inverso da projeção, que vocês nomeiam, creio eu, a introjeção ; vejam o significado desta palavra. 

O Acolhimento não é o inverso da projeção, é o desaparecimento da projeção, a aniquilação de 

todo o movimento da consciência, a imobilidade total que é a Morada da Paz Suprema e o 

êxtase.  Vocês sabem, enquanto uma alegria depender de uma circunstância, de uma energia, de 
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um reencontro, essa alegria não é livre, ela é reativa e condicionada.  A Alegria de que vos falam 

os intervenientes, os Libertados viventes, não é nada disso.  É ao mesmo tempo a Liberdade e a 

Fixidade dentro da Eternidade.  Aqui está o Amor, porque aqui vocês estão na fonte do Amor, 

anterior a todo o jogo. 

 

Encontrar isso é a chave, mas não procurem meter essa chave numa porta porque quando vocês 

tiverem essa chave, vocês a jogarão fora – não há porta. Hoje, a única maneira de escapar do 

tempo não é fugir do tempo ou dos tempos que são para viver nesta revelação, mas realmente 

atravessar isso, não lutando, não se querendo proteger do que quer que seja, mas acolhendo.  Se 

o princípio e o fundamento do Acolhimento estão presentes, então há uma facilidade, leveza, e 

mais uma vez, equanimidade.  Nada mais pode mexer no que vocês são, quaisquer que sejam os 

movimentos do vosso corpo, seja o que for que vocês tenham a realizar na vida comum.  

 

E além disso vocês constataram, ou constatarão, que todas as obrigações, mesmo as mais 

detestáveis para a pessoa, são vividas com o mesmo coração junto daquele que está libertado da 

pessoa.  Não há mais valor em dirigir um país do que em lavar corretamente a sua louça, não há 

mais valor em função dos conhecimentos, há o valor justo, e que é visto em cada evento, em cada 

mundo, em cada irmão, em cada irmã, em cada inimigo, em cada intruso deste mundo. 

 

A única questão que vocês devem colocar a vós mesmos hoje, se o posso dizer, é : «Será que eu 

quero realmente ser livre ou será que isso não é mais uma reivindicação da minha consciência que 

considera a Liberdade como a liberdade da projeção ? Procurem primeiro a verdadeira Liberdade 

e todas as outras liberdades estão presentes. 

 

Tomando um outro exemplo, antes de te dar a palavra : não serve de nada saber costurar, não 

serve de nada ter agulha e linha se vocês não sabem   como passar a linha pelo buraco da 

agulha.  É o mesmo para o Amor.  O que queres dizer ? 

 

Nós o convidamos, se estiver de acordo, a continuar a sua intervenção amanhã. 

 

Então, eu terminarei com estas palavras para vocês que estão presentes, e que estarão presentes, 

certamente, no momento em que vocês o forem ouvir, fazer uma pausa na vossa audição ou na 

vossa leitura, o que efetivamente vai ser feito agora, ouvir novamente, reler, até mesmo tentar 

refletir sobre esta noção de Acolhimento, e eu convido-vos amanhã, ou em outros dias, a escrever, 

a pensar tudo o que é para vocês o Acolhimento. Vocês têm, portanto, o tempo da cogitação, o 

tempo da reflexão para que nós nos estabeleçamos mais tarde, amanhã para vocês, numa troca.  E 

aqui sou eu que vos vou acolher.  Não tenham medo de nada e sobretudo de se enganarem, aqui 

não pode haver erro. Quanto à refutação, eu vos direi para acabarem hoje, porque as minhas 

palavras não podem falhar.  Se vocês utilizam estas palavras nestes tempos que vocês vivem, 

vocês não podem falhar, é impossível.  O fracasso faz parte da Ilusão. 

 

Com isto, Bidi saúda-vos e convida-vos a entrar em vós para continuar estas entrevistas, estas 

reuniões, estas trocas, para o bem de todos.  Bidi saúda-vos. 
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BIDI – PARTE 2 – Q/R – Outubro de 2017 

 

Eh bem Bidi está com vocês, e vos saúda. Antes de trocar, nós vamos nos acolher no silêncio. 

 

… Silêncio… 

Nós podemos agora começar. Eu te escuto. 

 

Questão : acolher, é deixar a Vida viver-se em mim ? 

A partir do instante em que você acolhe, na acepção maior dessa palavra, necessariamente a Vida 

se vive.  Você é a Vida e não mais tua vida, tua história.  O Acolhimento é um estado de recepção, 

sem condição, de tudo o que aparece, de tudo o que desaparece, com o mesmo equilíbrio, 

levando-o de maneira fulgurante ou em todo caso rápida a constatar e a realizar que é nessa 

condição de teu ser que você se reencontra. E isso não pode ser um esforço, nem uma vontade, 

nem um desejo, é algo que se produz desde o instante em que você cessa, como eu disse, todo 

processo, qualquer que seja, de projeção. 

Isso efetivamente permite instalar com evidência o santo dos santos, ali onde nada se passa, ali 

onde nada aparece nem desaparece, ali onde tudo é imutável, fazendo-o reunir-se  então ao 

centro da roda que observa todos os movimentos, participa de todos os movimentos, e no 

entanto não é o movimento. É, eu diria, um estado particular da consciência que não atua mais, 

mas se mantém ali e observa o jogo, qualquer que seja sua potência. É essa observação do jogo 

que deixa desaparecer o que não é eterno e vem, de algum modo, magnificar tua Presença que 

confina à Ausência. É sair do jogo, não por um movimento, não por uma falta ou uma negação, 

mas justamente pela imobilidade do Acolhimento. 

Essa imobilidade do Acolhimento não concerne aos movimentos de vosso corpo nem de vosso 

mental, mas antes de tudo à cessação do jogo, à cessação da apropriação ou da projeção, e bem 

evidentemente, no Acolhimento, você realiza que você não é tua vida que está limitada, mas que 

você é a Vida, aqui como em outros lugares, como por toda parte.  É passar da periferia ao centro, 

do movimento da consciência à sua fixidez, e isso, independente de tua vida. É reunir-se ao centro, 

ao meio, que permite todos os movimentos harmoniosos ao redor do centro.  Em um segundo 

tempo, esse centro ele mesmo desaparecerá, te levando a reencontrar que você não é mais o 

meio que a própria roda, mas que você é anterior a todo movimento, a todo tempo e a todo 

espaço. Aí instala-se o êxtase, a felicidade, a plenitude, um estado de repouso, de silêncio, onde 

nada tem necessidade de aparecer concernente à pessoa.  A Vida se desdobra, não mais desde o 

centro da pessoa, mas desde o santo dos santos. 

Retenham bem que jamais é questão de esforço a fornecer nem de trabalho.  É justamente a 

cessação de todo esforço e de todo trabalho que deixa aparecer o que sempre esteve aí e que 

estava mascarado ao teu ponto de vista, à tua vista e à tua consciência comum, pelo movimento 

da vida, da tua vida.  Substituindo o movimento de tua vida pelo movimento da Vida, você 

constata então sua impecabilidade, sua imobilidade, sua persistência, e sobretudo, em meio ao 

teu efêmero que você tem a viver, o elemento que domina é a Paz, a Alegria e o Silêncio. O que 

quer que se desenrole na tela da tua vida comum, é sublimado pela Vida e portanto pelo Amor, 

pois toda vida é Amor.  Nenhuma vida, mesmo aqui nesta terra, é possível sem amor. 
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O Amor é de algum modo o combustível, da vida, da experiência, da consciência.  Ele se traduz 

pela Luz, não aquela que vocês veem mas aquela que é vivida.  Nesse momento, você poderá 

constatar que nenhum elemento saliente pode apagar ou diminuir a Vida que é, tornando-o então 

disponível em cada ocasião, em cada olhar, em cada palavra, estar disponível para a Verdade, o 

Verdadeiro, o verídico, constatando então que o que é natural não depende de qualquer vontade, 

de qualquer disposição, de qualquer organização ou de qualquer relação. 

Então nesse momento, você se vê e se sente como a Vida, quer dizer livre, quaisquer que sejam os 

limites e as contingências próprias e inerentes a esse corpo e a esse mundo.  Todavia, em vossa 

linguagem ocidental, a palavra « Acolhimento » é fundamental, visto que se há o Acolhimento, 

certamente sem condição e sem restrição, então efetivamente a Vida te vive, então efetivamente 

a Paz, o Silêncio, a leveza da Alegria, do êxtase, tornam-se, mesmo neste mundo efêmero, 

permanentes.  Nada pode destruir, ocultar, diminuir o que é reencontrado, dando-te então a 

sorrir ao que estava presente antes que você se encontrasse, levando-o a sorrir em qualquer 

evento que se desenrole, sorrir à Vida independente do que vocês nomeiam o confinamento. 

Constatar vossa condição efêmera neste mundo sem fazer apelo a qualquer elucubração 

concernente ao passado, ao karma, à pessoa, às religiões, aos movimentos espirituais, deixando 

tudo passar e tudo se apagar. Resta somente a joia, o que você é.  E lembre-se que isso não é 

exclusivo, mas inclusivo. Tanto a pessoa, a história, é exclusiva, tanto o Amor, esse santo dos 

santos, é inclusivo, vindo magnificar toda forma de resistência, toda forma de sofrimento, ou toda 

forma de negação do que é a vida. 

Nesse momento, vocês não estão mais submissos às crenças, aos pensamentos, às egrégoras, aos 

movimentos, às religiões. Vocês reencontraram vossa verdadeira autonomia e aí também, o 

marcador disso é a Alegria perpétua, a Paz perpétua.  Essa Alegria sem objeto, sem objetivo, sem 

reação, é o melhor testemunho de vosso estado natural. Não há nada a acrescentar mas 

simplesmente deixar evacuar-se justamente tudo o que foi acrescentado desde que vocês 

tomaram consciência que vocês são um indivíduo, na idade de quatro anos. 

Tudo o que foi acumulado, como alegrias e como dores efêmeras, tudo o que foi aprendido, tudo 

o que foi amado, condicionalmente, de uma certa maneira se escoa. Sempre há nisso uma forma 

de lembrança, de memória, mas esse gênero de lembrança e de memória não pode de maneira 

nenhuma vir alterar o natural que vocês reencontraram. É assim que se para toda busca, é assim 

que efetivamente você é a Vida e não mais tua vida exclusiva, você entra na inclusão. 

A primeira etapa é neti-neti, nem isto, nem aquilo, até que você descobre que é também isto e 

aquilo, mas isso não pode em caso algum perturbar, alterar, desviar, diminuir o que você é. Se o 

que você é além deste mundo transparece e se reencontra, então mesmo esse sentimento de ser, 

o famoso « Eu sou Um » desaparecerá por ele mesmo, a partir do instante em que você não retém 

nada, a partir do instante em que você aceita que mesmo o « Eu sou Um » é apenas uma projeção 

da consciência, desde o santo dos santos.  Então você constata nesse momento que nada pode 

vir  abalar, modificar a tranquilidade e a Paz, deixando livre curso à iluminação disso, à radiância 

disso, quer dizer o Amor e a Luz verdadeira, não aquela que ilumina as formas, que ilumina a 

sociedade, que ilumina os dias, pois nesse momento o dia é permanente, não há mais alternância, 

não há mais oscilações, tudo permanece estável, em equilíbrio dinâmico, pela ação da Inteligência 

da Luz e pela ação da Graça. 
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O personagem, a história, a pessoa, é acessório, e é efetivamente um acessório de manifestação 

da consciência neste mundo, mas este mundo não pode mais alterar, não pode mais falsificar, não 

pode mais enredar.  Você não tem mais então necessidade de resistir, de opor-se, de confrontar-

se ao mundo ou à tua história, mas somente deixar fluir a vida e a vida flui assim até o teu último 

sopro.  Isso então permitirá a você, o momento vindo, que é ou o momento de tua morte, ou o 

momento que vos é anunciado pelos Anciãos, o luto não será mais um luto mas uma libertação, o 

sentimento de perda será preenchido além de qualquer medida pela Verdade e o Verdadeiro, por 

esse estado natural. 

Eu disse também, a leveza será onipresente, em qualquer palavra que seja pronunciada, em 

qualquer encontro que seja conduzido, em qualquer relação que seja pra viver. Tudo o que faz o 

lado contrariado da pessoa através da sucessão dos eventos felizes ou infelizes, comuns a toda 

vida, não deixarão nenhuma marca, nenhuma cicatriz, e não permitirão nenhum desvio desse 

estado natural. 

É necessário também rememorar que quando vocês reencontram o que vocês sempre foram, há 

uma mudança radical, assim como eu exprimi com a roda e seu centro, e isso se vive a cada 

minuto, a cada ação, a cada noite, a cada manhã, há uma permanência em meio ao efêmero.  É 

essa permanência da pessoa, do humor, das atividades, dos pensamentos, que muda 

radicalmente, sem esforço, sem compreendê-lo, sem buscá-lo, sem reivindicá-lo. Assim é a 

majestade do Brahman em encarnação.  Assim a tela de vossa cena de teatro se ilumina, eu diria, 

como nunca, dando-vos a ver através das palavras, através dos atos de cada um como do conjunto 

do mundo, e isso não pode ser confundido com outra coisa, mesmo com o Si. 

Lembrem-se, vocês se reencontram. Tendo se encontrado, vocês constatam imediatamente que 

isso não pode desaparecer, não pode ser ocultado novamente. Nesse sentido, esse Acolhimento 

não é nada mais do que uma restituição à vossa integridade, não aquela da pessoa através de 

qualquer moralidade, mas a integridade de vossa eternidade.  Nesse momento, vocês vivem 

intimamente que vocês são a origem do mundo, que vocês são a origem de toda consciência, de 

toda forma, de toda dimensão, e que vocês foram traídos pela distinção das formas.  Vocês veem 

então este mundo como um sonho coletivo, não há nenhuma substância.  Apesar de sua 

densidade, apesar do confinamento, ele é irreal, e aí, não se trata somente de um ponto de vista 

da consciência mas da realidade da consciência, anterior a toda forma, conduzindo-vos à 

anterioridade da consciência ou à fonte da consciência. E ali, vocês são aquele que conhece, vocês 

são a Verdade. 

Em contrapartida, vocês veem também que tudo o que era antes é falso, e tudo o que era antes 

tinha sua própria dinâmica de sofrimento, de sentimento de perda, de alternância de alegria e de 

tristeza que são comuns a toda vida neste mundo.  É impossível enganarem-se uma vez que, 

lembrem-se, vocês reencontram o que vocês sempre foram, e vocês veem vosso personagem e 

vossa vida que é simplesmente algo que é da ordem do sonho, que não é tangível e que no 

entanto não é ilusório.  É real, mas esse real aparece e desaparece, é nomeado a realidade, mas 

essa realidade não poderá jamais vos contentar, é impossível, pois faltará o essencial : 

reencontrar-se. 

Devido às circunstâncias temporais deste mundo, o Acolhimento torna-se cada vez mais fácil, mas 

na condição de não colocar na frente, ou atrás, nenhuma suposição, nenhum objetivo, nenhum 

desejo, nenhuma barreira. Esse Acolhimento é portanto sem condição, dando-vos a ver que vocês 
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não têm nada a parar, nada a crer, e em definitivo, vocês deixam a experiência desenrolar-se, mas 

vocês não são a experiência, e vocês constatam que essa experiência da vida que se desenrola em 

meio à pessoa é cada vez mais leve.  A vida da própria pessoa se acalma, sem explicação, sem 

causalidade, vocês efetivamente se reencontraram em todos os sentidos do termo. 

É o momento em que a Vida, como você colocou como questão, toma o passo sobre tua vida. E 

quando a Vida toma o passo sobre tua vida, você se torna vivo, a morte não tem mais controle 

sobre você, o mundo não tem mais nenhum controle ou marca sobre você, nenhum laço pode 

permanecer, resta somente a liberdade do Amor livremente consentido, livremente emanado, 

livremente vivido. Não há nenhuma redução ou nenhuma ampliação desse amor, ele é igual, 

distribuído de maneira natural como o sol o faz, sem distinção de homem, de mulher, de status 

social.  A Luz é a mesma para o bandido como para o santo, é o uso que é feito que é diferente. 

Abordemos uma segunda questão. 

 

Questão : em qual momento nasce o corpo de Existência ? 

A questão não estipula se é o que se poderia nomear «  o princípio » que jamais teve lugar. Nesse 

caso, o corpo de Existência é único, qualquer que seja a consciência, qualquer que seja a 

dimensão, é um veículo universal.  Não há nenhuma diferença na estrutura mesmo do corpo de 

Existência, há somente as colorações que são tomadas por esse corpo em função do quadro no 

qual esse corpo de Existência entra em manifestação.  O veículo jamais será você, um veículo é um 

meio de transporte, esse transporte não se faz apenas no tempo e no espaço mas ele se realiza 

antes de tudo além do tempo e do espaço, de experiência em experiência, mas vocês não são 

proprietários das experiências quaisquer que elas sejam, mesmo neste mundo.  Vocês são a soma 

de todas as experiências. Isso não pode ser concebido em vossa cabeça, isso pode ser apenas 

provado no coração. 

Vocês não têm necessidade de morrer para isso, vocês não têm necessidade de renascer, não 

mais, mas efetivamente, como vos foi dito, tornar-se como uma criança, é reencontrar a inocência 

de antes dos quatro anos, antes que o condicionamento familiar de educação, da sociedade, faça 

sua obra de divisão. É por isso que eu sempre vos disse para recuar vossas lembranças, não para 

elucidar o que quer que seja ou resolver o que quer que seja, mas para reencontrar o que vocês 

eram antes que a individualidade se apreendesse de vocês. O que não é um retorno ao passado de 

vossa história mas uma forma de retornar à evidência. 

Em resumo, qualquer que seja a dimensão, qualquer que seja o quadro de expressão da 

consciência, não há senão um corpo de Existência.  Tudo é Um. Qualquer que seja a multiplicidade 

aparente das dimensões, das formas, não há aspecto fragmentário ou parcial. Sendo o meio da 

roda, vocês são também toda a roda em manifestação, mas vocês são anteriores à toda 

manifestação, à toda consciência.  É o fato de reencontrar isso que, aqui neste mundo, vos libera, 

vos faz viver a Alegria, esse estado natural que é vossa natureza, vossa essência, a cada um de nós, 

onde quer que nós estejamos, qualquer que seja a denominação da forma.  Que vocês sejam 

Maria, Arcanjo, Bidi ou o pior dos assassinos não muda nada em verdade.  Isso não é um conceito, 

isso não é alguma coisa à qual é necessário crer ou aderir, mas é uma vivência.  Quando isso é 

vivido não há mais nenhum espaço possível para a fragmentação, para a ideia de ser uma pessoa, 

para a ideia de ter uma família, um marido ou uma mulher.  Vocês veem realmente e 

concretamente os jogos da consciência, mas sendo liberados, vocês não têm mais necessidade da 
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consciência uma vez que vocês são a fonte da consciência, a fonte do corpo de Existência, e 

mesmo bem antes dessa fonte. 

O Acolhimento, hoje, permite o que permitiu para alguns de vocês a refutação e a Onda da Vida, o 

Sharam Amrita do início de 2012.  As circunstâncias são diferentes.  A reconscientização do corpo 

de Existência, sobre o qual muitos de vocês trabalharam, se posso dizer, tornou possível a 

presença do corpo de Existência, idêntico para cada um, para a totalidade das consciências da 

terra. Esse Acolhimento permite doravante não mais haver necessidade de empreender qualquer 

trabalho que seja, o observador está cada vez mais presente.  Esse observador é também um 

espectador e não um ator, levando-vos a ver, como eu disse há alguns anos, a constatar que não 

há nem ator, nem espectador, nem teatro, que vocês estão a montante disso, mesmo se vocês 

atuam nisso.  Nenhum conceito pode levá-los à Liberdade. Assim que há definição em meio a uma 

forma, em meio a uma dimensão, há jogo, mas a diferença da livre expressão da consciência com 

a expressão da consciência neste mundo tem-se ao esquecimento. 

Desde o instante em que o indivíduo aparece neste mundo, o que acontece, eu vos lembro, alguns 

anos após o aparecimento do bebê, então, como vocês dizem em vossa língua, está fodido, vocês 

são apanhados, vocês se conformam ao que o sonho comum vos pede e vocês tomam o sonho 

pela realidade vos fixando os objetivos.  Quer eles sejam amorosos, quer eles sejam espirituais 

não muda nada, o objetivo é sempre uma projeção. Não há senão quando os objetivos são 

erradicados por eles mesmos, porque eles são vistos pelo que eles são, que vocês se reencontram 

e que vocês estão livres, com os testemunhos dos quais eu falei : a Alegria, a Paz, a permanência 

de vosso humor. Vocês não têm necessidade de nenhum referencial nem mesmo de um modelo, 

vos é necessário serem descascados de todos os atributos da forma, de todos os atributos da 

sociedade, mas lembrem-se que vocês não têm de fugir de nada. O erro seria acreditar que é 

necessário reunir um movimento, um grupo, uma religião, escutar alguém.  Não há mestre, não há 

superior, não há hierarquia, tudo isso, são as tolices que são muito atrativas em todas as 

espiritualidades no momento atual. 

O que resta do Advaita Vedanta hoje ? Releiam, se isso vos interessa, Shankara. Mergulhem nos 

escritos extremamente antigos, não Shankara, vocês vão traduzir por um personagem recente, 

mas eu quero falar dos pais, se posso dizer, do Advaita Vedanta. Onde vocês voltem vossas 

leituras, que seja na Caxemira, que seja na Índia antiga, no Budismo primordial, no Taoismo, nas 

palavras simples do Cristo e não nas religiões, eles exprimiram cada um à sua maneira a Verdade, 

mas falar da Verdade não vos tornará jamais verdadeiros. Seguir um culto, um ídolo, um mestre, 

vos confina. Vocês não devem crer em nada da história, em nada sobre vocês mesmos.  Aceitar 

nada conhecer do que vocês são em verdade, é a única maneira de reencontrá-lo hoje.  Vocês não 

podem se apoiar sobre nada, sobretudo não em vossa pessoa, sobretudo não em vossos afetos, e 

ainda menos nas projeções.  Permaneçam presentes a vocês mesmos, o que quer que vocês 

tenham a conduzir neste mundo, ou acreditar dever conduzir neste mundo, e isso se fará 

naturalmente. 

Dito de outro modo, o que se desenrola na tela deste mundo enquanto pessoa não concerne em 

nada ao que vocês são em verdade, e vocês são apanhados assim que vocês acreditam na história 

qualquer que ela seja, em qualquer personagem que seja, vocês ou um outro.  É por isso que a 

Verdade não pode ser dita, ela pode apenas experimentar-se e viver-se no silêncio o mais 

completo, desembaraçada de qualquer referência, de qualquer objetivo, de qualquer objeto, de 
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qualquer ponto de comparação.  Ousar afrontar o nada do ego, é descobrir o Todo, livre dos 

conceitos, livre das ideias, livre de toda essa confusão espiritual que vos bloqueia o caminho e a 

vista de maneira bem mais forte do que as convenções sociais ou morais. 

O que eu quero dizer por isso, é que hoje vocês não têm necessidade da espiritualidade, vocês são 

o Espírito, e vocês são mesmo anteriores ao primeiro Espírito, anteriores ao corpo de Existência. 

Isso basta. Experimentem isso e todo o resto vos é aberto, aqui como em outros lugares. Não 

sejam retidos por nada, não quero dizer suprimir as relações por uma ação qualquer, isso não quer 

dizer, não mais, serem independentes da sociedade, isso quer dizer estar plenamente dentro, 

nada recusar de vossa vida.  Que seja o marido, a mulher, os filhos, ou contrariedades de qualquer 

ordem que seja, deixem isso se viver, isso não vos concerne.  Se vocês se sentem concernidos, 

vocês são apanhados na história, em um cenário, em um tornar-se.  Mas vocês são perfeitos, 

vocês não têm nada a tornar-se, realize-o agora ; é aqui e agora, neste instante. Não se apoiem em 

nada, em nenhum modelo, estejam nesse inocência, aquela da criança. 

Eu disse, eu vos repito hoje, quando eu estava encarnado como vocês, eu dizia que minhas 

palavras não podiam falhar, e o peso dos condicionamentos é tal – não somente no Ocidente, ele 

também é muito forte no Oriente, ali onde eu vivi -, o peso da História, as adesões múltiplas a uma 

fé, seja como for, vos impedem de serem livres. No instante presente, não há nem amanhã, nem 

ontem, então como vocês querem encontrar o instante presente se vocês fazem referência a 

ontem ou a amanhã ? Ou se apoiando nas experiências do outro, dos outros ?  É necessário vos 

libertar, mas quando eu digo « é necessário », não é um trabalho nem um esforço, é um alívio, e é 

claro, vocês o sabem, o medo, geralmente escondido, vos mantém confinados, o medo do que se 

diria, o medo de perder, o medo de não mais controlar, de não mais gerir, de não poder fazer face. 

O Liberado, e em sua natureza, em seu estado natural, eu falei de Paz mas há também uma 

despreocupação, o mental não pode mais vir invadir o que é da ordem do Espírito. O mental serve 

para trabalhar neste mundo, mas não para encontrar o que vocês são, reencontrá-lo.  O mental 

não é vosso inimigo, ele é vosso aliado para agir neste mundo. São os pesos que vocês lhes dão, 

pelos pensamentos, pelas crenças, que o tornam tão detestável, mas vocês o veem cada vez mais 

facilmente, qualquer que seja vosso posicionamento.  Há portanto uma forma de relaxamento da 

identificação ao mental como da identificação ao corpo, é um mecanismo global que é 

conjuntural, mas vocês não dependem de nenhuma conjuntura. O que eu quero dizer por aí, é que 

isso jamais foi tão fácil como hoje. 

Aliás quando vocês estão livres, vocês só podem sorrir com indulgência sobre o personagem que 

vocês eram um instante antes. Não há melhor prova. Reencontrar esse estado natural é de uma 

evidência tal que não pode surgir no interior da consciência nenhuma interrogação, nenhuma 

questão, nada pode vir perturbar isso.  Se vocês são perturbados, é que vocês têm feito a 

experiência, mas vocês não se reencontraram, vocês apenas viram ou perceberam. 

Quero sobretudo que vocês guardem presente em vocês que não há jamais esforço a fazer, 

guardem vossos esforços para gerir vossa vida neste mundo, para fazer face às obrigações, mas 

não misturem o Espírito a isso.  Mesmo o simples fato de querer colocar o Espírito por toda parte 

em vossas atividades cotidianas não serve para nada porque vocês vão realimentar vosso mental. 

De algum modo vos é necessário, não separar as coisas, uma vez que tudo é Um, mas sim ver o 

que é da ordem do efêmero e da ordem da Verdade.  Nada do que é efêmero pode ser em relação 

à Verdade, porque a verdade de um dia não é a verdade do dia seguinte.  Nós todos conhecemos 



48 
 

isso através de nossos afetos : eu te amo, eu me caso, eu não te amo mais, eu me divorcio.  E de 

qualquer maneira, mesmo o amor o mais romântico, o mais perfeito e ideal nesta terra, terminará 

necessariamente no instante de vosso último sopro. 

Vivam o que a Vida vos propõe, vos oferece, mas não retenham nada. Aliás vos foi dito – parece-

me, há muito tempo -, que tudo o que deve chegar chegará, o que quer que vocês façam, e a coisa 

a mais certeira neste mundo, é a morte da história através da morte do corpo, esse saco de 

comida que é apenas a carne e que contudo vos serve para se manifestarem, e no qual vocês 

estão.  Mas não se tornem idólatras, o templo é uma construção. O que é importante, não é o 

aspecto do templo, mas é o que está no interior, é claro. 

 

Vocês não têm nada a venerar, vocês não têm de se submeterem a nada, nem aos conceitos, nem 

aos preceitos, nem sobretudo a nenhuma história. Certamente que houve modelos, eu vos disse, 

mas vocês sabem que em um dado momento, vocês devem realmente fazer o luto de todas as 

vossas ilusões, de tudo o que se passa, e isso se faz naturalmente quando vocês se reencontram, 

pois nada pode subsistir mais do que a Verdade dessa Alegria sem objeto, dessa serenidade, desse 

êxtase.  Ainda uma vez, essas são palavras, encontram-se em todas as culturas e em todas as 

línguas, com sinônimos, equivalências, mas qualquer palavra que é pronunciada sem ser vivida 

não serve para nada, é da palavra, não é do Verbo. 

Prosseguimos, se você quiser. 

 

Questão : eu vos agradeço por me ter feito compreender que a fonte da consciência estava no 

Coração do Coração. Graças a isso, eu consegui contatar o Coração do Coração e viver a Alegria. 

Eu te agradeço por esse testemunho e quando eu vos disse que hoje, nestes tempos da Terra, é 

muito mais fácil, apesar das aparências e os constrangimentos exteriores do fim da Kali Yuga, de 

encontrar vossa verdadeira idade de ouro. Está em vocês, não está na transformação da Kali Yuga 

em idade de ouro. Isso, são os sonhos, o sonho do ego, o sonho da alma, mas não é a verdade do 

Espírito. Vocês não têm nada a melhorar, vocês não têm nada a evoluir, vocês têm apenas os jogos 

a levar, as experiências, o jogo pelo jogo. 

Lembrem-se, no que vocês nomeiam as outras dimensões, não há regras, há apenas uma lei, isso 

vos foi explicado, cabe a vocês viver, a lei do Um, a lei da Graça, a lei do Amor ; é a mesma 

lei.  Todo o resto não é necessário, nem mesmo útil, nem mesmo desejável, o Amor organiza tudo. 

A Kali Yuga, a idade da sombra, é a idade em que o Espírito foi esquecido coletivamente.  Pouco 

importam as forças que foram colocadas em operação para realizar isso, isso não tem nenhuma 

importância porque isso fazia parte do jogo.  O que hoje vocês nomeiam sofrimento, 

confinamento, qualquer que seja o sofrimento, seja ele o mais intolerável, desaparecerá no 

momento da morte.  O Amor , ele, não desaparecerá jamais, ele não pode desaparecer.  Sem 

Amor não há vida ; sem Espírito não há vida, mesmo se o Espírito é rarefeito, é um mecanismo de 

esquecimento, ainda uma vez quaisquer que sejam as causas. A própria causa é um jogo. 

Os povos denominados primitivos chamam a vida neste mundo « um sonho ». é efetivamente um 

sonho, e eu diria mesmo, na Kali Yuga, um pesadelo, e todavia é nesse pesadelo que a verdadeira 

vida é reencontrada, uma vez que o pesadelo cria as condições do despertar.  O medo também 

conduz ao Amor, quer vocês o queiram ou não, e quando o Comandante diz « o medo ou o 

Amor », se vocês estão no medo, isso quer dizer que o Amor bate à porta ainda mais 
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forte.  Quando vocês estiverem fartos de ter medo, quando vocês estiverem fartos de sofrer, 

quando vocês estiverem fartos de se contarem histórias, então vocês se reencontrarão. 

Enquanto vocês pensam que há uma busca, enquanto vocês pensam que há algo a melhorar no 

que é perfeito, vocês não podem se reencontrar. Melhorem, se vocês querem, as condições de 

vida neste mundo, mas qualquer que seja o estado de conforto ou de desconforto dos modos de 

vida neste mundo, isso não muda nada para a Verdade.  Então certamente, eu sei que muitos 

professores, os pseudo-gurus vos fazem crer que vos é necessário trabalhar, que vos é necessário 

buscar, que vos é necessário melhorar, que é necessário praticar. Mas deem-se conta, isso são os 

cegos que guiam os caolhos. 

É preciso de algum modo tornar-se um anarquista, mas não um anarquista político, um anarquista 

da consciência, rejeitando todos os quadros, todos os limites, no Amor, na certeza, na evidência 

do que vocês são. Não é da violência, é natural.  Não creiam em nada e sobretudo não em vossa 

história nem na história deste mundo.  Enquanto vocês não voltarem todos os vossos pontos de 

vista e todos os vossos olhares a esse santo dos santos, esse Coração do Coração como vocês o 

chamam, como foi evocado neste testemunho, como vocês querem se reencontrar ?  Nas 

histórias, em um mestre, nas práticas fúteis ? São tagarelices, travestismos.  A Verdade não tem 

necessidade de nenhum hábito, de nenhuma palavra, de nenhuma suposição, de nada, ela « é ». E 

é o que todos nós somos. 

Enquanto o meio não foi encontrado, o movimento da roda é caótico, à imagem de todas as 

histórias deste mundo, seja ela a história de um grande mestre. Nos Upanishads, Krishna também 

se enganou.  A perfeição não pode existir na manifestação ; é normal, é um jogo.  A única 

perfeição verdadeira é vossa natureza. Para isso, vos é necessário de algum modo mergulhar no 

nada, no vazio, no desaparecimento, retornar à fonte da consciência, que está em vocês. A Fonte 

está em vocês, o Salvador está em vocês, o pecador também, o santo também, mas isso não são 

vocês. Vocês não podem ser limitados a nenhum papel, a nenhuma história, a nenhuma dimensão, 

a nenhum universo nem mesmo a nenhum multiverso.  Cessem as tagarelices, os falsos pareceres, 

as adesões a não importa o quê.  Vão ao essencial, não há lugar para tudo isso no essencial. 

A Verdade é simples, ela é Uma e única, qualquer que seja o posicionamento em que vocês 

desejam se colocar ou manifestar, neste mundo como em qualquer mundo. É necessário aceitar 

descer nesse nada para o ego.  Na psicologia, diria-se ir às vossas profundezas, enfrentar vossas 

sombras. É a mesma coisa no nível do Espírito.  Eu vos lembro que o Espírito, para o ego, é o nada, 

para o Si, é a sombra. Mas vocês querem ser livres ? É a questão que vocês devem se colocar, e o 

que vocês entendem por Liberdade ?  A Liberdade de quê ?  De continuar vossas histórias ou a 

liberdade de serem verdadeiros ?  Um não vai com o outro, não é possível. É nesse sentido que 

viver o Coração do Coração é o caminho da Evidência.  Vocês não têm necessidade de nada mais, 

de nenhuma bagagem, de nenhum conceito, de nenhum objetivo e sobretudo de nenhum futuro 

uma vez que tudo está neste instante presente. 

Você pode continuar ? 

 

Questão : viver a Eternidade é viver o Absoluto ? 

 

O Absoluto é um conceito. Que vocês o chamem Parabrahman, Último, « o que está além da Luz », 

« o nada », pouco importam as palavras, vocês não podem colocar as palavras, vivam -no.  Se 
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vocês buscam as palavras para definir algo que é indefinível, qualquer que seja o ponto de vista, 

vocês se perdem na linguagem ao invés de serem o Verbo. E aí ainda, nessa questão, há o 

posicionamento do intelecto que quer saber, que quer definir.  O Espírito está além de qualquer 

definição.  Ele sopra onde ele quer e quando ele quer, vocês são isso. 

 

Encontrem-se, reencontrem-se, e todo o resto, neste mundo como em qualquer mundo, no 

repouso eterno como em qualquer manifestação que seja, é você.  Aí está o único estado que não 

é da meditação uma vez que não há busca.  Enquanto vocês pensam dever realizar alguma coisa, 

praticar alguma coisa....vocês têm o direito de praticar para melhorar o que vocês querem neste 

mundo, mas vocês não têm nada a praticar para serem vocês mesmos.  Vocês não têm 

necessidade de seguir ninguém nem de imitar ninguém. 

 

Então certamente, para a pessoa, em um primeiro tempo, é melhor ter um modelo, é mais 

tranquilizador, é mais sedutor, mas em um dado momento, vos será necessário matar o modelo, 

vocês retornam inteiramente em vocês mesmos a fim de descobrir a única Verdade. Não há outra. 

Vocês são isso, a Verdade.  Na Verdade, há todas as histórias mas vocês não são uma história, 

fragmentada, vocês são a soma de todas as histórias, de todas as criações, de todas as dimensões, 

de todos os Arcanjos. Não há diferença, não há distância exceto aquelas que são criadas pelos 

pensamentos e os conceitos, é tudo. 

 

Ser liberado confere uma simplificação de vossa vida uma vez que vocês tornaram-se a Vida e 

vossa vida é alimentada de algum modo pela Vida e não mais pelos conceitos, as ideias, a 

moralidade, ou a sociabilidade. Era o que a questão ? Você pode repeti-la ? 

 

Questão : viver a Eternidade é viver o Absoluto ? 

 

A palavra que me incomoda, não é nem a palavra Eternidade nem a palavra Absoluto, é a palavra 

« viver », uma vez que no que está enunciado, há a realidade da vida pessoal neste mundo, da 

história sobre a qual é subentendido, pouco importa se é a Eternidade ou o Absoluto, que esse 

Absoluto, essa Eternidade, pode ser absorvida em meio à história da pessoa. É falso, é a história da 

pessoa que é reabsorvida na Verdade. É toda a diferença entre a projeção e o Acolhimento.  Ainda 

uma vez, que vocês chamem Eternidade, Absoluto, Último, Parabrahman, cada tradição e cada 

cultura tem suas expressões para isso, isso não muda nada. Você não pode debater ou aceitar que 

a Eternidade iguala o Absoluto se você não o vive.  Portanto a resposta não te traz nada, ela te traz 

um conceito, mas a vivência depende apenas de você.  E quando eu digo « você », não é a história 

da tua pessoa, é o que é anterior a toda história, a toda dimensão, a toda fonte, e mesmo anterior 

ao corpo de Existência. 

 

Mas a palavra Absoluto ou Último é bem mais significativa do que a palavra Eternidade ; essa 

palavra foi empregada pelos Anciãos quando se fala do Eterno e do efêmero.  Na vivência natural, 

mesmo a Eternidade não quer dizer nada, vocês não podem dizer que : « Isto é ». Isso se traduz 

pela Alegria, a leveza, a despreocupação, o Fogo do Coração se vocês querem, e é tudo.  Olhem a 

vida de uma das Estrelas, Ma Ananda Moyi. Ela teve necessidade de conceitos ?  Ela teve 
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necessidade de escrever livros ?  A Fonte teve necessidade de escrever ? Eu tive necessidade de 

escrever ?  Assim que vocês põem as palavras no papel, vocês estão no falso, vocês fixam o que 

não pode ser fixado. É nesse sentido que todos os livros sem nenhuma exceção, mesmo os Vedas, 

alimentam apenas o cérebro e o distanciam do coração. 

 

Quaisquer que sejam os livros, que seja o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Corão, os 

Vedas, há sempre um ser ou um conjunto de seres cujo testemunho é retomado sob a forma 

escrita, fixando as coisas, alterando-as, modificando-as, uma vez que aquele que vê e aquele que 

escreve não é aquele que vive.  Assim que vocês apreendem a nuance, e ela é fundamental, 

nenhum escrito, apesar de sua potência evocatória ou mesmo vibral, como por exemplo o 

Apocalipse de são João, pode tornar-vos livres. Ele pode apenas testemunhar a Verdade, e é tudo, 

mas enquanto a Verdade não é vivida, isso permanece um conceito. 

 

Continuamos ainda com esses testemunhos ou essas questões anônimas. 

 

Questão : o Acolhimento ou acolher, é relaxar-se, deixar-se atravessar, fazer-se muito pequeno, 

entrar no interior no Coração do Coração. É não mais alimentar o conhecido para deixar vir o 

desconhecido, sacrificar a pessoa para deixar a Eternidade estabelecer-se e irradiar. 

 

Está perfeito, exceto « sacrificar a pessoa ». Isso pode dar a impressão de que é necessário colocar 

fim aos vossos dias, a esse corpo ou a essa história, o que é inteiramente falso. A única restrição 

está aí, mas todo o resto é efetivamente isso.  Não esqueçam que os pensamentos, o mental, 

vocês o veem cada vez mais claramente, mas vocês não veem as crenças, porque as crenças não 

se traduzem sempre em pensamentos ou em atos, as crenças fazem parte de vossa 

educação.  Crer ou não crer não muda nada. Pelo contrário, quando vocês dizem que o trem que 

vocês devem tomar chega às 18 :12 h, evidentemente aí vocês devem crer, mas tudo o que 

concerne ao Espírito, tudo o que concerne aos escritos, quaisquer que eles sejam, não pode ser 

acreditado. 

Como vocês explicam então, exceto no século XX, que assim que um ser, onde quer que ele esteja, 

descobre a Verdade, uma multidão se encarrega de fazer uma religião ? Que seja para Ahura 

Mazda, que seja para Mani, que seja para o Cristo, que seja para Maomé, que seja para o Buda, 

assim que é escrito, isso torna-se falso, e todas as religiões vos vendem isso como a panaceia 

universal a fim de vos fazer crer nas tolices, impedindo de vocês mesmos realizarem isso.  É uma 

projeção. 

 

Nenhum escrito, mesmo sobre a história moderna, pode ser verdadeiro, porque ele depende 

daquele que o escreveu e não daquele que viveu. Por que vocês acreditam que a Fonte não 

escreveu nada, por que vocês acreditam que, à parte os poemas, eu não escrevi nada ? Porque 

escrever é um travestismo, não de vocês, mas daqueles que se apreendem ou que escrevem em 

vosso lugar.  O Espírito só pode se realizar por si mesmo. Nenhuma autoridade exterior, nenhum 

mestre, pode vos salvar, é uma mentira, e mesmo na tradição oriental onde é usual transmitir o 

poder, isso sempre é mal passado. Mesmo quando aquele que está na origem da vivência designa 

um sucessor, é um travestismo total.  Nada pode aproximar, mesmo de longe, a vivência. Tudo o 
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que não é vivido é falso.  É um princípio, e é uma verdade essencial da consciência em 

manifestação. 

 

No que vocês nomeiam as outras dimensões, os escritos não servem para nada uma vez que todas 

as consciências jogam, têm acesso à essa espécie de memória universal e têm acesso à telepatia 

ou a outras formas de relação.  Qual é a necessidade do escrito ?  Qual é a necessidade da 

prova ?  Qual é a necessidade da assinatura ?  Qual é a necessidade dos conceitos ? A partir do 

instante em que vocês sabem quem vocês são, que vocês se reencontraram, não coloquem vosso 

testemunho – aqui é diferente, falamos - , porque assim que o testemunho é colocado, mesmo de 

vossa vivência autêntica, ele será travestido. Vocês só podem estar seguros do que vocês vivem ; 

não podem estar seguros que o que vocês escrevem ou mesmo o que vocês vivem, será 

compreendido, porque há filtros, e em meio a esses filtros, há desvios. 

 

Se vocês observam hoje sobre a terra, muitos irmãos e irmãs hoje vivem esse estado natural. 

Vocês acreditam que eles têm necessidade de enganchar isso, quando eles o vivem 

espontaneamente, em qualquer religião, cultura ou explicação que seja ?  É inexplicável, é 

intraduzível. Pode-se apenas fazer poemas, como aliás o fez Sri Aurobindo por exemplo, ou como 

eu o fiz também, mas isso não descreve a Verdade ; a Verdade só pode ser vivida, ela não pode ser 

afirmada. É vivida sozinho, no que vocês nomeiam o face à face último, além de qualquer 

referência, além de qualquer história, a vossa como outras histórias, na nudez, no que vocês 

nomearam humildade, simplicidade, o Caminho da Infância que é o verdadeiro caminho, o 

caminho da ignorância, que vocês poderiam chamar no Ocidente, a fé inabalável na verdade do 

Espírito. 

 

No que algumas Estrelas vos contaram, há anos, foram apresentadas pela Estrela Gemma e a 

Estrela Hildegarde, como pela Estrela Ma, as circunstâncias particulares que foram 

vividas.  Lembrem-se, ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo, e eu não falo aqui de 

Deus ou do Diabo, mas vocês não podem servir um mestre, autoproclamado ou histórico, e 

descobrir quem vocês são, a menos que tenha um talento de imitador extremo.  Nesse momento, 

a imitação se tornará verdadeira.  Esse foi o caso para alguns santos ocidentais cujo primeiro entre 

eles, aquele que se chamava são Francisco de Assis, mas hoje vocês estão tão apanhados na Kali 

Yuga, nas obrigações, nas responsabilidades – que todavia não é necessário fugir -, que 

efetivamente isso podia parecer mais difícil, mas é em meio a essa Kali Yuga que a Luz reapareceu 

de maneira consciente aos vossos olhos, aos vossos sentidos, à vossa vivência. 

 

Vocês não podem, dito de outro modo, nutrir e alimentar este mundo, como qualquer história 

neste mundo, mesmo a vossa, e serem livres.  As palavras que eu vos dou hoje, no atual estado 

das coisas e da vida na terra, não podem falhar, não mais. Colocar-se nu quer dizer expor-se, não 

colocar nada na frente, nem em outros lugares. Assim é a Verdade. Vocês não podem fixá-la, 

vocês não podem fechá-la, vocês não podem inseri-la em alguma história, caso contrário vocês a 

perdem. 
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É o que eu tentei explicar no ano de 2012, assim como sobretudo nos últimos anos de minha 

encarnação, mas todos os seres que passaram para me ver, todos aqueles que estavam nas 

histórias, de mestres, de religião, fugiram. Somente aqueles que eram inocentes, aqueles que 

eram verdadeiros em seus personagens, além de qualquer conceito e de qualquer crença, viveram 

a mesma coisa que eu.  Eles não buscaram imitar-me, eles não buscaram criar movimentos, uma 

vez que é o contato direto com vocês mesmos, sem maquiagem nem tolices, sem decoração, na 

nudez a mais total, que vocês se reencontram. 

 

O obstáculo o mais importante era a identificação ao corpo. Quando eu estava encarnado, os 

processos que vocês chamam de Luz vibral, soltaram os laços, vos permitiram descobrir de algum 

modo, o posicionamento do observador que vê a história.  Vendo a história que vocês vivem, 

vocês apreendem de algum modo, pelo posicionamento do observador, que vocês não são o 

ator. Enquanto vocês creem dirigir vossa vida, é o ego quem vos dirige.  Esse ego é útil para 

escolher uma mulher, um marido, uma casa, um trabalho, mas não misturem a espiritualidade ou 

o Espírito a isso.  Não há nenhuma relação possível, uma vez que isso vos é desconhecido ; como 

foi dito no testemunho, estejam prontos para o Desconhecido e o imprevisível. 

 

Quando uma criança brinca de índios e caubóis, ela desempenha o papel, ela pode mesmo 

mergulhar no papel, ela mergulha tanto mais que há prazer e no momento em que o jogo para, 

ela reencontra o que ela é, em seu nome, sua história que começa, o modelo familiar.  A vida 

neste mundo muitas vezes foi comparada a um sonho. Quer seja nos povos ancestrais como no 

nível do que a ciência descobre hoje.  A matéria é apenas do vazio reduzido, suficientemente 

reduzido e comprimido para aparecer.  Eu falo da matéria deste mundo.  Existe uma infinidade de 

matérias, uma infinidade de jogos, uma infinidade de mundos, mas vocês são essa infinidade, cada 

um o é da mesma maneira, na mesma inteireza, no mesmo espírito.  

 

Não esqueçam que é vossa consciência comum, aquela da pessoa, que fragmenta, que oculta, que 

não pode de maneira nenhuma conhecer o incognoscível e o Desconhecido. Vocês não podem, 

desde a pessoa, descobrir a Verdade. Vocês podem elucidar todos os mecanismos que vocês 

querem, mesmo no nível da alma, e isso foi feito por muitos ensinamentos, sobretudo no século 

XX, mas nenhum desses ensinamentos ou desses pseudo-mestres pode vos conduzir à Liberdade 

uma vez que ele não a viveu.  Como eu o disse, os cegos guiam os caolhos, é mesmo pior do que 

um caolho que guia os cegos. Deem-se conta. É necessário liberar-se de toda essa confusão, e isso 

não se faz com um esforço, isso não se faz com um trabalho, isso se faz voltando vossa 

consciência, vosso olhar, no santo dos santos, isso foi explicado de diferentes maneiras pelos 

Anciãos. É a única Verdade.  Todas as verdades foram apenas histórias aproximativas cuja 

pedagogia permitiu aproximar-se do que vocês são, desatar a identificação ao corpo, desatar a 

identificação à história, desse corpo, de vossas vidas, como deste mundo. 

 

… Silêncio… 

 

Nós temos ainda testemunhos, questões ? 
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Questão : pode-se dizer que o Acolhimento, é aceitar o que chega ou não chega à pessoa, sem 

interferir, exceto os cuidados para o corpo se necessário ? Assim, nessa plena aceitação, 

deixando atravessar simplesmente sem nada fazer ao que se apresenta, isso leva a um 

relaxamento da pessoa, do ego, do mental. Assim, em finalidade, revela-se o que nós somos em 

verdade. 

 

É totalmente exato, dito em outros termos, é a mesma coisa. 

 

Não esqueçam que essa noção que foi amplamente desenvolvida, sobre o princípio da falsificação, 

qualquer que tenha sido a causa ela não me interessa uma vez que toda manifestação de 

consciência é um jogo ; mesmo aqui, há jogos mais agradáveis do que outros, não ?  Quando nós 

somos crianças, nós amamos jogar, as meninas preferem jogar amarelinha ou pular corda, os 

meninos preferem jogar outra coisa, medirem-se entre eles, jogar guerra.  São jogos. O único 

problema desses jogos neste mundo, é o esquecimento. É suficiente « reencontrar-se » como isso 

foi exprimido, ora a melhor maneira de se reencontrar, é acolher sem condições e sem 

concessões. 

 

Esse princípio do Acolhimento não é somente um conceito, é também uma realidade do que se 

desenrola na consciência. Se mesmo vossa consciência da pessoa, efêmera portanto, decide 

acolher, mesmo em face de um evento de vossa história doloroso ou difícil... acolher é um estado 

de espírito, se posso ousar me exprimir assim.  Esse estado de espírito, é claro, deixa passar 

igualmente a consciência do sofrimento ou do desequilíbrio, mas além desse acolhimento da 

história, do sofrimento, como foi dito, o estado de Acolhimento permite também o Acolhimento 

da Luz. Em vez de reagir, em vez de explicar, em vez de compreender, em vez de apreender, 

acolham. Quando eu digo acolher, não é somente acolher as misérias da vida, ou as alegrias da 

vida, é a função dessa palavra acolher que vos faz reencontrar.  Portanto não polarizem o 

Acolhimento sobre simplesmente uma espécie de acolhimento incondicional de tudo o que a Vida 

vos propõe. 

 

Se um indivíduo se apresenta diante de vocês com um sabre, e vos diz que vai matá-los, eu não 

vos peço para acolher. O que é necessário acolher, é uma atitude que evita a projeção da 

consciência. Eu não falo unicamente dos eventos de vossa história pessoal, eu falo de acolher sem 

saber o que vocês acolhem, de se colocarem nessa disposição do coração.  Mas não é necessário 

levar um golpe de sabre, e além disso se vocês acolhem, não há nenhuma razão e nenhuma 

possibilidade de que esse gênero de situação se produza, porque assim que vocês se colocam no 

Acolhimento... eu não vos peço para acolher vossa história, ela já está acolhida uma vez que vocês 

a vivem, mesmo se vocês a recusam ; se ela se manifesta à vossa consciência, é que 

efetivamente  vocês a acolheram, mesmo se vocês dizem que não é verdadeiro.  Se vocês dizem 

que vocês não acolheram o sofrimento, isso quer dizer simplesmente que vosso ponto de vista é 

aquele do ego, da pessoa.  O Acolhimento do qual eu falo não é somente o acolhimento das 

circunstâncias de vossa vida, é o Acolhimento no sentido mais amplo, é a inocência, é a 

espontaneidade. 
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Nos testemunhos que vocês receberam ou que vos deram, vocês têm o testemunho daquela que 

foi chamada a pequena Teresa, e que no entanto não teve necessidade de ficar muito tempo na 

terra. Então sempre se pode dizer que era uma grande alma ; ela disse exatamente o inverso, que 

ela era a menor, que ela era insignificante.  Não construam cenários, não construam histórias ao 

redor da história.  Portanto acolher, é estar disponível para o Desconhecido, para o invisível, é 

deixar vir a vocês.  Como o Cristo disse : « Deixem vir a mim as crianças. » O Acolhimento tal como 

eu o defini, faz desaparecer os mecanismos de projeção, os mecanismos de defesa, e todas as 

histórias. A refutação de há vários anos pode ser utilizada hoje, mas eu diria que hoje de algum 

modo, é tomar um caminho mais longo.  O caminho mais direto é o Acolhimento, acolher o 

Desconhecido, o imprevisível. 

 

Vocês veem como é muito fácil transpor uma palavra, como a palavra Acolhimento, e fazê-la colar 

em vossa história pessoal. Vocês não têm de acolher vossa história pessoal uma vez que vocês 

estão inseridos dentro, ela já está aí.  O Acolhimento é um estado de abertura, um estado de 

espírito, um estado de energia se vocês preferem, que vos coloca na melhor disposição para 

reencontrar a Verdade, mas não limitem isso ao acolhimento de vossa história. O Acolhimento é 

vasto, ele concerne a todos os possíveis e todos os impossíveis.  Se vocês não colocam limites nem 

restrições – além disso é impossível uma vez que isso vos é desconhecido -, então vocês estão 

disponíveis para a Verdade, para vos reencontrar, qualquer que seja a história que é contada, 

qualquer que seja vosso sofrimento, quaisquer que sejam o ego ou o Si. 

 

Portanto não limitem esse acolhimento aos eventos da vida comum, caso contrário vocês vão cair 

no excesso.  Esse excesso será qual ? É por exemplo, ter uma doença, não ver as circunstâncias e 

dizer « eu acolho ».  Não limitem essa noção de Acolhimento às coisas desagradáveis e agradáveis 

que são conhecidas.  A doença nos é conhecida, de todos, qualquer que seja o órgão ou a doença 

propriamente dita ; é a ruptura da harmonia.  O Acolhimento do qual eu falei ontem e do qual eu 

falo hoje é bem mais vasto do que isso.  Vocês poderão chamá-lo eventualmente a abertura do 

coração, mas quando eu falo abertura do coração, há aqueles que ainda vão conceitualizá-lo em 

sua cabeça. 

 

Há inumeráveis expressões com a palavra coração, ou com a palavra amor.  O Acolhimento é um 

estado de receptividade, de Silêncio, que vos permite colocarem-se o mais próximo do santo dos 

santos, o mais próximo do meio da roda, de não mais estarem submetidos à vossa história ou ao 

conjunto das histórias.  O Acolhimento vos coloca no instante presente. Não há necessidade de 

conceitos morais ou religiosos.  Não é questão de se perguntar se vocês devem acolher com o 

mesmo sorriso a doença, a morte, o marido, a mulher, ou o filho.  O Acolhimento do qual eu falo é 

bem mais vasto. Ele transborda largamente o quadro de vossa história e o quadro do que vocês 

têm a viver neste mundo. 

 

Esse Acolhimento é semelhante ao fato de dizer : « Eu entrego meu Espírito entre tuas mãos », 

mas no mental ocidental, além do aspecto da história do Cristo, isso pode vos remeter ainda para 

um ato de vontade enquanto não se trata de vontade, mas de sacrifício livremente 

consentido.  Mas a palavra « sacrifício », arriscaria remetê-los, no estado atual de todas as línguas 
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do planeta, ao fato de querer se sacrificar.  Mas o sacrifício não é um ato de se sacrificar, é um ato 

de ver claro e de ver verdadeiro.  O sacrifício não se faz desde a pessoa, quando muito pode se 

fazer no nível da alma. Lembrem-se, o Acolhimento é mais neutro, é mais vasto. Vocês acolhem o 

que vocês são e não o que vocês manifestam, e não uma nova história. 

 

O Acolhimento é vasto. Ele cria a leveza, ele cria a inocência, é o Caminho da Infância, a pequena 

Teresa vos falou disso longamente.  Sua vida foi a ilustração disso. 

 

Temos questões ? 

 

Questão : Osho nos pediu para nos tornarmos preguiçosos. Eu não tive de fazer esforços para 

tornar-me um pouco mais, OMA e você destruíram uma boa parte de meu mental.  Agora, você 

nos pede para nos servirmos desse mental para definir a palavra Acolhimento. Eu me sinto 

incapaz, visto minha preguiça e meu pouco mental... 

 

Mas eu jamais pedi e jamais defini o Acolhimento, é a questão precedente ou o testemunho 

precedente.  Retenham não uma definição de Acolhimento, eu disse que era vasto, o Acolhimento 

é um movimento antes de tudo, que reconduz aqui, no Coração do Coração ou no santo dos 

santos. Não há nada a compreender.  Acolher necessita justamente ser preguiçoso.  Preguiçosos 

no nível das reações, preguiçosos no nível dos discursos, e além disso, eu diria que vocês só 

podem acolher a Verdade se vocês forem preguiçosos – eu disse que não há esforço, não há 

trabalho – porque ser preguiçoso também desata os laços, com a história, com a ideia de ser uma 

pessoa, ser preguiçoso evita criar as histórias, os cenários. E do mesmo modo, por exemplo, 

quando os Anciãos ou os povos da natureza vos convidaram para reencontrá-los. Isso não é para 

bordar as histórias, com os laços, os históricos, é para viver a relação.  Não é para contar as 

histórias. 

 

Portanto o Acolhimento, eu não me importo com as definições, e vocês também devem fazer 

isso.  É um movimento que não é mais do interior para o exterior, mas o que se poderia chamar do 

exterior para o interior.  Não há necessidade de compreendê-lo, isso, tem dois eixos. Não é um 

conceito, é uma vivência. 

 

Então depois, de perguntar se é necessário acolher o sofrimento ou aquele que vem dar um golpe 

de sabre, isso é a dialética mental.  Quando eu falo de Acolhimento, mesmo se eu tomo exemplos, 

é um movimento em que vocês vão se voltar,  se reencontrar. Não pré-julguem o que é necessário 

acolher ou não acolher, coloquem-se no Acolhimento. Vocês não têm necessidade de 

compreensão, de etiquetas ou de palavras.  Quando eu vos digo para se colocarem de pé, vocês 

não vão me dizer que primeiro é necessário que vocês coloquem em movimento tal músculo, tal 

outro músculo para se colocarem de pé, vocês o fazem. Não há nada de complicado.  Se a palavra 

Acolhimento vos parece complicada, não sou eu quem a complico.  Eu falei de um Acolhimento 

total na noção de algo que é vasto ; não busquem especificá-lo em função de uma circunstância, 

de uma explicação ou de uma vivência. 
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O Acolhimento é vosso estado natural, é por isso que vocês se reencontram, com o Acolhimento, 

mesmo que vocês tenham soltado os laços com o ator pelo posicionamento do observador e da 

testemunha. É muito mais fácil acolher sendo espectador do que sendo ator.  O ator está na ação, 

no jogo, o espectador olha o jogo.  O espectador é portanto passivo, mesmo se ele aplaude no 

final. Ele escuta, ele olha, mas jamais vem ao espírito de um espectador colocar-se na cena para 

incomodar ou mudar o jogo dos atores.  O espectador, o observador põe uma iluminação, uma 

clareza sobre o que vocês não são, quer dizer o ator. O Acolhimento põe uma iluminação, uma 

clareza, na inocência e Infância.  E acolher, é tornar-se extremamente preguiçoso, bem mais do 

que a preguiça de que vos falou Osho.  Eu diria que a preguiça é prévia ao Acolhimento, pois vocês 

não podem acolher sendo atores, vocês não podem acolher pensando no que vocês vão acolher 

ou não. 

 

O Acolhimento é um estado que vos permite ultrapassar todos os estados. Vocês veem portanto 

que em relação à refutação, há uma forma de uma oitava a mais.  A preguiça prepara o 

Acolhimento, e desde que vocês são espectadores, vocês já se tornam preguiçosos, uma vez que 

vocês não são mais joguetes do ator, vocês sabem que ele atua, quer isso vos agrade ou não.  Eh 

bem para o Acolhimento, é exatamente a mesma coisa. Há uma dinâmica em todos os termos que 

foram empregados por uns e outros. Há, e o Comandante manteve com intensidade, se posso 

dizer, há uma pedagogia, uma pedagogia que não é um conhecimento a aprender, mas uma 

pedagogia que é para viver. 

 

Foi o mesmo para os diferentes yogas que vos foram dados, dando-vos a perceber a energia, a 

vibração, era uma pedagogia.  Por que nós não temos ou eu não empreguei as palavras de hoje há 

alguns anos ?  É a pedagogia.  Por que eu tento sair, mesmo se eu vos dou de tempos em tempos 

algumas palavras que se referem à minha tradição de origem, ou às vossas palavras que vocês 

conhecem, em meio a esta pedagogia ?  Tentei ser e serei o mais neutro possível. Não busquem 

especificar a noção do Acolhimento, sejam o Acolhimento, vivam-no. Não busquem compreender 

ou apreender antes de viver.  Esse, é o erro que nós todos fazemos, nós temos necessidade de 

compreender, de elucidar antes de aceitar viver. 

 

Vocês compreenderam a morte ?  Enquanto vocês não a viverem, vocês não sabem o que é a 

morte, mesmo se vocês perdem um próximo.  A experiência é insubstituível e a experiência não se 

importa com os conceitos e as palavras que vocês vão colocar em seguida. Elas são tributárias de 

vossos conhecimentos anteriores, elas são tributárias de vossa cultura, mas não têm o mesmo 

valor, e todavia são as mesmas palavras, porque a linguagem, a palavra, torna-se o Verbo. 

 

Além disso, nas questões pessoais dos meus visitantes quando eu estava encarnado, como foi 

transcrito, muitos perceberam que eu podia trazer duas respostas diametralmente diferentes 

segundo o interlocutor que estava diante de mim. Isso quer dizer que uma vez a cada duas eu 

menti ou nas duas vezes eu menti ?  Não.  Eu empreguei as palavras que individualmente podiam 

fazer ressoar e abrir, reencontrar. Para um era uma palavra, e para o outro era uma palavra que 

era oposta, mas não há erro.  Lá eu tento responder de maneira, e eu vos disse, anônima. Não será 

do mesmo modo depois, para minhas últimas intervenções. Aí, vocês serão obrigados a falar vocês 
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mesmos, e vocês verão que aí também, não há resposta pronta, da mesma maneira que alguns 

seres vos fazem pronunciar vosso nome, não há resposta universal. 

 

Então para o que concerne ao Acolhimento, não restrinjam isso a uma ação, a um conceito, a uma 

ideia, a uma definição, coloquem-se no Acolhimento, mesmo se vocês não sabem o que isso quer 

dizer. Vocês não têm necessidade de sabê-lo antes de vivê-lo, porque assim que vocês colocam o 

intelecto na frente, a compreensão, a explicação, vocês não estão mais disponíveis para viver o 

que é para viver.  Sirvam-se das palavras mas depois, não antes.  O resultado é profundamente 

diferente, porque se vocês se servem do intelecto, das palavras, dos conceitos, antes, vocês jamais 

viverão o que é para viver.  Pelo contrário, se vocês aceitam viver o que é para viver, vocês não 

têm necessidade de compreendê-lo.  É o fato de querer compreender que fixa e que bloqueia o 

acesso aos vossos reencontros. 

 

O específico do mental, como do ego, é querer apreender. Vocês não podem apreender o Espírito, 

nem o Amor que vocês são, ele já está aí. Já está apreendido, se posso dizer, por vossa 

história.  Vocês só podem vivê-lo. Nenhuma explicação pode dar conta do vivido. Nenhuma 

palavra pode realmente fixar e descrever a verdade do que é vivido, porque assim que a palavra é 

pronunciada ou escrita, há travestismo.  Uma vez que a palavra escrita é uma projeção, uma vez 

que as palavras pronunciadas são também uma projeção, exceto se as palavras pronunciadas se 

fazem desde o Verbo. 

 

Então não coloquem a questão de como acolher. Vocês acreditam que para ser preguiçoso, é 

necessário compreendê-lo ?  É o ego quem se interpõe na frente e que quer se apreender dos 

conceitos, das palavras.  A consciência não tem necessidade de se apreender, não tem 

necessidade de compreender.  Evoquem « Eu acolho » e vocês acolherão.  Não busquem saber o 

que é necessário acolher ou como isso vai se passar, visto que vocês não estão no instante, vocês 

já deslocaram. 

 

Avançamos. 

 

Fim do testemunho : visto que tenho liberdade, eu escolhi meu campo e abandono aquele do 

livre-arbítrio por aquele da Luz, e como eu sou Luz, tudo vai bem. Agradeço Bidi. 

 

Mas tudo só pode ir bem, em definitivo, independente das circunstâncias e das conjunturas deste 

mundo em fim de Kali Yuga.  Sendo eternos, sendo a Verdade e a Vida, como vocês querem 

imaginar ou ter medo de desaparecer ?  É o ego quem desaparece, a história, quando vocês 

morrem, mas não vocês, vocês jamais nasceram. Não tendo nunca nascido, vocês não morrem 

nunca, o que morre é a ilusão desse corpo. E além disso, vocês sabem muito bem que existem 

cada vez mais testemunhos, devido à conjuntura atual , de melhorias da medicina, que todos os 

seres que se veem fora do corpo, de maneira acidental, quando eles recuperam seu corpo, o único 

inferno, é neste corpo, o único peso, é neste mundo.  Vocês não podem desaparecer jamais, vocês 

desaparecem da Ilusão, mas o que vocês são não desaparece jamais. Vocês nunca nasceram, vocês 

jogam. 
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O Acolhimento, a preguiça, têm por corolário o alívio, a verdadeira despreocupação, qualquer que 

seja o peso de vossa história e de vossos compromissos.  Descobrindo a Verdade, vocês não 

podem mais estar submissos à vossa história, aos vossos afetos, aos vossos sofrimentos. 

 

Então é tempo de « pausa » ; eu vos digo até logo. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/10/18/bidi-partie-2-qr-octobre-2017/ 

 

PDF (Link para download) : BIDI – PARTE 2 – Q-R – Outubro de 2017 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/10/18/bidi-partie-2-qr-octobre-2017/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCd1g2X05lSDdKams
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BIDI – PARTE 3 – Q/R – Outubro de 2017 

 

Bem, Bidi está novamente com vocês. Refaçamos, se vocês o quiserem, um momento de silêncio 

antes de retomar. 

 

... Silêncio ... 

 

Bem, nós o escutamos. 

 

Pergunta: Ser absoluto com o corpo subentende Alegria associada à Paz. Ser Absoluto sem corpo 

induz a um estado de prazer perpétuo e eterno? 

 

Como eu o disse, além desta forma dentro deste mundo, exceto, é claro, todas as zonas de ilusões 

chamadas "além", acredito que muitos Anciãos vos expressaram as condições de vida daqueles 

que se encontram em um corpo sutil, no seio da alma, no seio dos mundos chamados astrais. 

Além deste mundo, sutil como físico, seja qual for a forma, se você estiver no seu corpo de Estado 

de Ser não faz diferença com ser absoluto sem forma, é o mesmo estado natural. 

 

Eu vos disse muitas vezes que não há diferença fundamental entre uma dada dimensão, uma 

forma e um corpo determinados dentro de um dado ambiente, portanto, um jogo de consciência, 

pois o estado natural além  deste mundo está presente em toda forma, em não importa que jogo. 

Vocês não estão localizados no tempo, nem no espaço ou dimensões, apesar da presença de um 

determinado corpo, em um determinado ambiente, em uma dada dimensão. Isto não faz 

nenhuma diferença daquele que não toma um Corpo de Estado de Ser e que permanece absoluto, 

desta vez não apenas sem forma, mas também sem corpo e sem dimensão, já que além deste 

mundo a consciência é Una, qualquer que seja a dimensão, qualquer que seja a aparência, seja 

qual for a radiância. 

 

Absolutamente toda consciência é consciente, se posso dizer, de todos os outros jogos de sua 

própria consciência. Somente no ponto de vista ligado a este mundo a separação é  evidente. No 

seio da Liberdade não há divisões, nem separação, nem tempo, nem espaço. Vocês não podem 

conceber, imaginar, sonhar mesmo do que pode ser uma vida , a Vida, no seio de uma forma livre. 

Vocês só podem pensar sobre isso, mas da mesma forma, nesse nível, se vocês não o viveram, 

vocês não podem falar sobre isso. E mesmo que o tenham experimentado através das 

experiências de deslocalização da consciência, como foi o caso depois dos chamados Casamentos 

Celestes, vocês não têm palavras, nenhum conceito que possa expressar essa realidade e é por 

isso que não há necessidade de linguagem, porque nada está separado. É muito difícil imaginar, 

conceber, isto vos é estritamente desconhecido. Da mesma forma, eu me expresso entre vocês, 

não desde um corpo estacionado em algum lugar como fazem os Anciões ou as Estrelas, mas eu 

vos tinha estipulado que quem se expressa hoje é o Bidi vivente, em ultra-temporalidade. 

 

Portanto, é impossível encontrar palavras, mesmo aproximadas, que possam descrever ou 

testemunhar essa realidade. A única coisa que posso dizer é o que acabei de dizer, mas também 
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que não há diferença entre o liberado vivo presente em um corpo e aquele que é livre na total 

liberdade de manifestação da consciência como na a-consciência. Quando eu digo que não há 

separação real, apesar da presença de formas em dimensões dadas, há uma permeabilidade total, 

o que significa que, mesmo que vocês joguem um determinado jogo, como um Arcanjo, por 

exemplo, o Arcanjo leva em si a informação universal de Amor-Luz que compreende todas as 

outras consciências sem qualquer exceção. Quando nós vos dizemos aqui, os liberados vivos de 

todos os tempos, que tudo é um, não é uma visão do espírito ou um conceito encantador, é a 

estrita verdade, mas vocês não podem concebê-lo ou mesmo vivê-lo, é claro, enquanto vocês 

sejam liberados vivos em um corpo, mesmo que tenham vivido os mecanismos como a 

deslocalização ou ultra-temporalidade. 

 

Eu me expresso entre vocês neste dia, que vocês podem chamar tal dia do vosso calendário, mas 

estou ao mesmo tempo no meu corpo recebendo pessoas no último andar. Não é antes, é ao 

mesmo tempo. Se vocês tivessem a possibilidade, mesmo por um instante, de ver as barreiras 

ligadas à vossa forma desaparecer, vocês o veriam com a mesma evidência que eu o vejo. O 

idioma não é mais um problema, nenhuma distância nem nenhum calendário pode impedir isso. O 

que vocês chamam Estrelas, Anciãos, como vocês talvez possam saber, estão em uma zona 

intermediária, isto é, em um espaço interdimensional que não é propício para a vida, mas para a 

manutenção de certas estruturas que foram estabelecidas, criadas nos processos da história deste 

mundo, mas é muito difícil imaginar ou pensar, enquanto vocês não sejam livres, que não há 

tempo nem espaço, mesmo que vocês tenham a impressão de um deslocamento. Não é 

propriamente falando um deslocamento como vocês o concebem ou vivem nesta terra. 

 

Em outras palavras, o Absoluto sem corpo é todo corpo, mas a consciência fragmentada, que é 

aquela do indivíduo e da pessoa, não podem de modo algum representar isso. Mas mesmo que 

isso fosse vivido, não haveria palavras no vocabulário e em qualquer linguagem que fosse, que 

pudesse aproximar da Verdade. O único testemunho que nunca muda é a felicidade, a leveza, a 

Alegria, seja qual for a ocupação de um Arcanjo, um Ancião ou de um Arconte. Não faz nenhuma 

diferença, mas do vosso ponto de vista isto é impossível. Eu não posso encontrar palavras, nem 

imagens ou representações que vos possam fazer tocar essa verdade, da mesma maneira que o 

Liberado vivo com forma, aqui neste mundo, só pode traduzir em seu vocabulário a mesma 

realidade que é, como eu disse, uma forma de travestismo. 

 

Além deste mundo, na Liberdade, que isso seja com forma ou sem forma, não muda estritamente 

nada. Como vocês o sabem, isto também foi expressado pelos Arcanjos, que quando vocês são 

livres, vocês se comunicam livremente através de bilhões de canais no mesmo espaço-tempo que 

não é um. Vocês veem a dificuldade de traduzir isso, mas é algo totalmente natural, além disso, 

além deste mundo e, além disso, para os Liberados vivos, não há nenhuma diferença de que o 

corpo ainda esteja aqui presente ou que há o que vocês chamam de desaparecimento do corpo. 

Que isso seja através da Ascensão, pela transubstanciação ou pela morte, não muda nada, não há 

mais ruptura, não há mais fracionamento. 
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Portanto, não procurem dar uma ideia ou uma representação disso, porque já é possível para 

vocês, mesmo apesar desta forma, mas é evidente que aquele que é liberado vivo neste mundo, 

qualquer que seja sua história anterior, mesmo que por exemplo, ele planeje visitar, para explorar 

em uma determinada forma certas dimensões, certos universos, ele permanece absoluto com e 

sem forma, pois eu vos lembro que vocês são anteriores à consciência. Portanto, não há 

necessidade de nomear, dizer "Absoluto", dizer "Deus", dizer "a Fonte", porque, real e 

concretamente, pela consciência livre, seja qual for sua terra de eleição, isto é, de origem, em 

qualquer dimensão que seja, não faz nenhuma diferença. 

 

Vocês estão muito e nós estamos todos acostumados, neste mundo, à identificação ao corpo, à 

identificação à forma, a nomear as formas, a torná-las inteligíveis, a torná-las conceitualizáveis, 

mas tudo isso são artefatos, se eu puder dizer. A verdadeira realidade é que há apenas uma 

consciência que se expressa bilhões de vezes de maneiras diferentes. Cristo disse: "O que fazeis ao 

menor dentre vós é a mim que o fazeis". Foi a estrita verdade, que vocês provarão e viverão além 

deste mundo, qualquer que seja vossa forma aparente, o que quer que seja que vocês explorem. 

Vocês são, no mesmo momento, o conjunto de consciências, o conjunto de mundos, o conjunto 

de universos, o conjunto de dimensões, o conjunto das Mães geneticistas e o conjunto dos 

Arcontes. Somente a compartimentação vos impede de realizar isto de maneira completa e 

autônoma, enquanto estando nesta forma densa, mas o testemunho da Alegria, da Beatitude, do 

Êxtase, desse estado natural é exatamente o mesmo, que vocês tenham um corpo, mesmo o mais 

pesado como esse aí, como o corpo mais etéreo. 

 

Mas isso não é compreensível, isso não pode ser representado de qualquer maneira, desde que 

você tenha esse corpo denso. Não faz diferença se espreguiçar na Fonte, de explorar ou criar um 

mundo em tal dimensão, ou se situar a montante, se posso dizer, da manifestação da consciência. 

Vocês têm inúmeros testemunhos de irmãos e irmãs humanos que, durante uma experiência 

mística, uma experiência fora do corpo, vos descrevem o fato de tudo conhecer, tudo saber, 

entender tudo. Não há mais cérebro, então não há mais filtros. Fora deste corpo e suas estruturas 

confinantes, não há diferença entre ser Metatron, um Arcanjo, a Fonte, o Absoluto, uma Mãe-

geneticista e um Arconte, mas eu não tenho nenhuma palavra para vos evocar isso. Aqui também, 

mais do que neste mundo, a experiência é insubstituível, a vivência e o instante presente, seja 

qual for a forma ou a dimensão. A mesma alegria, o mesmo estado natural, o mesmo Amor, 

somente a forma, a aparência, a projeção, mudam, mas não a Verdade. 

 

Quando estamos encarnados, enquanto não somos livres, todos nós temos o hábito de funcionar 

numa forma, de modo que a primeira coisa que ensinei, há muito tempo, foi a identificação com o 

corpo que bloqueia tudo, o que impede que vocês sejam livres. Não é nem mesmo o mental ou as 

crenças. Digamos que o mental, as crenças, fecham um pouco o horizonte, enquanto que a 

identificação com o corpo denso, a história, bloqueia tudo o que é a Verdade. Todas as verdades 

que são vividas até que vocês sejam livres são apenas relativas. Como o Arcanjo Anael explicou 

perfeitamente, há apenas uma Verdade absoluta, há uma infinidade de verdades relativas. 
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Isso é o que posso dizer, mas isto continuará sendo palavras porque esse corpo, mesmo que vocês 

não sejam mais identificados, é um obstáculo por causa dos hábitos, por causa das crenças, que 

podem não ser suas, mas aquelas do conjunto dos sonhadores. Por isso houve, já há muitos anos, 

uma quota ou um número limitado de consciências abertas e livres para ajudar a pôr fim ao sonho 

coletivo. Este é o processo da Liberação; não é a destruição de um mundo, isso nada quer dizer, é 

a destruição do sonho, do pesadelo, para despertar-vos, para vos reencontrar. Mas dizer-lhe dessa 

maneira não faz vocês se moverem uma polegada até que vocês tenham vivido, e mesmo se vocês 

viveram, eu desafio vocês a encontrarem palavras para realmente explicar o que acontece. É 

impossível, é intraduzível pelas palavras, é traduzível pela radiância, pela radiância do Amor, pela 

informação pura, mas não por conceitos, e ainda menos através do cérebro, mesmo de um 

coração aberto, elevado. 

 

O que quer que seja que vos tenha sido dado a viver no momento das Bodas Celestes, no 

momento da libertação da Terra, não foi mais do que um vislumbre da Verdade, mas o fio 

condutor sempre será Amor, A Luz, o Verdadeiro, o Natural - que para vocês não é absolutamente 

natural até que vocês sejam liberados, enquanto vocês estejam identificados com o corpo, com 

sua história, seus hábitos quaisquer que sejam. Não esqueçam que o jogo sobre esta terra é 

confinado. 

 

É a história da prisão, como o pássaro que nasceu em uma gaiola e não pode imaginar que possa 

sair da gaiola, mesmo que vocês abram a porta. Ele não conhece o exterior, que é a Verdade, e 

nem nós enquanto não somos livres na encarnação. Querer representá-lo coloca-vos em um 

objetivo, coloca-vos em uma espera, é por isso que insistimos, e desde de muitos anos, uns e 

outros, sobre o Aqui e Agora nesse corpo. Vocês não precisam mais de evidências externas desde 

que vocês tenham retornado a vocês. 

 

A solução está aí. Vocês não poderão jamais, mesmo que conheçam todas as histórias da terra ou 

dos mundos, enquanto vocês estejam nesta forma, mesmo liberados vivos, viver a verdade do sem 

forma. É por isso que fiz essa distinção entre o liberado vivo, ou com o corpo e o liberado sem 

corpo, mas, basicamente, é a mesma coisa desde que vocês não tenham mais esse corpo – de 

forma definitiva, claro, não por experiência, por deslocalização, por exemplo, mas desde que 

vocês não tenham mais a possibilidade de reintegrar um corpo de carbono, vocês o vivem a cada 

minuto. 

 

É por isso que o mais importante é única e exclusivamente viver o Coração do Coração, todo o 

resto não são mais que tagarelices, especulações, ilusões. Vocês não têm necessidade disso para 

serem livres, vocês só precisam reencontrarem-se, fazerem o retorno ao centro, pararem de 

projetar a consciência enquanto prosseguem vossa vida; até os últimos minutos de vossa vida, 

nada recusar. Refutar e recusar não tem nada a ver. 

 

A única porta de saída, como já foi dito tantas vezes, é o Coração. Lembro-vos que nas estruturas 

efêmeras chamadas chakras, no chakra coronal vocês têm a imagem do coração. Por que razão 

vos parece? Porque a cabeça sem o coração não conduz à Verdade. O coração está presente em 
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cada chakra, mas de forma privilegiada ao nível do coronal, sahasrara. De outra forma, sem o 

coração, não há nenhuma liberdade, eu bem digo, nenhuma. Eu não estou falando sobre a 

liberdade de ir e vir neste mundo ou de adquirir o que você quer, estou falando da liberdade de 

quem vocês são e não do que vocês jogam, que é uma falsa liberdade. 

 

Mesmo se vocês tivessem todas as possibilidades, financeiras, técnicas, para fazer o que vos 

agrada no seio deste mundo em totalidade, vocês se cansariam muito rapidamente porque vos 

faltaria o essencial. É nesse sentido, além disso, que existe uma forma de travestismo na 

espiritualidade daqueles que se tiveram no nível da alma, ao nível do Si, porque estão persuadidos 

de terem chegado. Aí vêm todos estes pseudo-mestres, todos esses gurus em roupas amarelas ou 

brancas, ou outra cor, tudo provêm dessas ilusões que vocês chamam nova era, a nova era que 

supostamente chegaria. 

 

E mesmo alguns Anciãos, encarnados há muitos anos, também foram enganados porque é 

inconcebível que vocês sejam todas as consciências e todas as dimensões, e que vocês são 

anteriores à Luz. É estritamente inconcebível, mesmo para um mestre, senão ele não seria mais 

mestre. O Cristo vos disse, isso foi repetido por muitos Anciãos: "Vocês estão neste mundo, mas 

vocês não são deste mundo". Seus corpos, sim, são feito deste mundo, mas daí a dizer que seu 

Espírito está ligado a este mundo, é falso. Esse corpo, essa alma, esse meio que é a alma, são 

afiliados, mesmo em sua estrutura genética, à Sirius, mas não ao seu Espírito. 

 

Isso que vocês chamaram de Mães geneticistas, são  criadoras de experiências, de formas, livres. 

Não sobrecarreguem a consciência, o mental, as emoções disso, mantenham-se alinhados com o 

Coração, o Amor, a Luz. Todo o resto, sem nenhuma exceção, mesmo as religiões mais 

desenvolvidas, são apenas passatempos, jogos. Então, é claro, como o Comandante 

repetidamente declarou a vocês, há outras cenas de jogos que precisam ser encontradas também, 

mas quando vocês estão no Coração, mesmo através desta forma, vocês são oniscientes. Vocês 

sabem, porque vocês o vivem, que não há nem tempo, nem espaço, nem dimensões, não há lugar 

para isso na Verdade, qualquer que sejam os jogos da consciência, que são livres. 

 

É precisamente porque existe o que vocês são, esse estado natural, que o jogo da consciência é 

possível em qualquer dimensão. Vocês mudam seu tabuleiro de jogo livremente, mas vocês sabem 

sempre que vocês não são nenhum jogo, nem nenhuma forma. Mesmo se vocês jogam em uma 

determinada forma, em uma determinada função, isto é um jogo. Não consigo encontrar melhores 

palavras que vos aproxime dessa Verdade. Então, é claro, quando falamos de jogos e através do 

que vivemos sobre a Terra, o jogo é um pouco amargo, mas quando vocês o veem além dessa 

forma e deste mundo, vocês só podem dizer a mesma coisa: isto é um jogo. 

 

Eu penso que Osho, além da ociosidade, também falou sobre a leveza, que nada pode ser sério. A 

seriedade pertence ao ego, ela também pertence às regras operacionais dentro de um sonho 

comum. Quando vocês jogam um jogo, vocês respeitam as regras do jogo, mas se o jogo estiver 

distorcido, vocês precisam encontrar a Verdade, se os dados estiverem embaralhados, se houver 
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truques. Tudo é feito para que vocês esqueçam que vocês estão em um jogo e funcionou muito 

bem. Resta a quebrar os hábitos, nem falo da sua história, mas o hábito da forma limitada. 

 

Tudo neste mundo em que colocamos os pés é uma trapaça. Somente a Vida é Verdade, e a partir 

daí, é aí que o "Eu Sou" não é a finalidade. Este é um obstáculo, mesmo que seja necessário 

encontrá-lo, mesmo depois de vos ter sido falado sobre o sacrifício, porque mesmo neste estado 

do Si, vocês estão no sonho. Foi o que aconteceu com todos esses mestres desde o início do 

século XX, que se acreditaram realizados e que queriam dominar a alma através de ensinamentos - 

mas eles não conheciam o Espírito, para eles também distante. 

 

Podemos dizer, um e outro: "Perdoai-os, eles não sabem o que fazem ». Eles são limitados, 

qualquer que seja a sua ênfase, seja qual for a sua veste, qualquer que sejam os ensinamentos, 

supérfluos, que foram dados sobre os raios, sobre a alma. Conhecer a alma não vos faz viver o 

Espírito, pelo contrário, uma vez que a alma aqui nesta terra é atraída pela matéria. A alma serve 

como justificativa para este mundo e, ainda mais, no confinamento, é a própria alma humana 

coletiva que se deixou enredar no que foi nomeado, eu creio, o sistema de controle do mental 

humano. 

 

Vocês ainda estão convencidos de que os meninos maus são os que atuam; não, eles fazem o seu 

papel, eles não precisam refletir. Eles pensam que a mesa do jogo é a única realidade, 

sinceramente, eles pensam assim. Pensar que isso simplesmente prova um desconhecimento total 

sobre o Espírito, e mesmo entre os Anciãos, não falo aqui dos walk-in, os Anciãos que vos falaram, 

quando estavam encarnados, eles entreviam a Verdade, mas eles não conseguiam vivê-la. Então é 

por isso que eu vos digo, não se atenham às palavras, a algum mestre; vivam, mas não aceitem 

nada. É inútil seguir a Cristo se, na vossa vida efêmera, houver o menor sinal de não-Amor; vocês 

só fortalecerão as religiões e o confinamento. É o mesmo onde quer que vocês voltem o vosso 

olhar, mesmo no hinduísmo. 

 

Vocês precisam despertar, não pela refutação nem pela Onda de Vida hoje, nem pelo Canal 

Mariano, mas pela acolhida incondicionada e incondicional. Não procurem entender o 

Acolhimento. Não procurem compreender a ociosidade, não coloquem conceitos sobre isso, 

vivam-no. Vivê-lo não significa procurá-lo, mas fazer silêncio, não vou voltar a isso. Ser nada é ser 

tudo, não ser nem isso nem aquilo o leva, é claro, à transcendência de "nem isso nem aquilo", que 

é também "isso e aquilo". Nada é excluído, há apenas um esquecimento. Vocês esqueceram que 

vocês jogam porque este corpo sofre, resiste, é sua natureza, mesmo se vocês não têm crenças. O 

nível de densidade nesta terra é tal, o sonho é tal, que para a maioria dos humanos, não há mais 

que crenças - no paraíso com as virgens, no encontro com Krishna, em outros mundos - mas estes 

são só conceitos. É necessário agora estar na essencialidade, precisam estar despojados, precisam 

reduzir-se, não por uma ação, mas permanecendo quietos, ociosos, em Acolhimento. 

 

Vocês têm sempre mais chances de reencontrarem-se na natureza do que em me escutando, pelo 

contrário, vocês podem viver o que eu digo além das palavras, sem nada compreender, eu sempre 

o disse. Quando na natureza, é claro, existem os povos, as entidades, mas também há liberdade, 
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independentemente de qualquer entidade, sobretudo nas florestas. Vocês não o terão em 

nenhum templo, vocês não o terão junto de nenhum santo, vivo ou morto. É o tempo de voltar à 

vossa verdadeira vida; A verdadeira Vida não está nos livros nem na frequência aos santos ou a um 

suposto ser. Então, isso foi dito de maneira poética por nossas irmãs Estrelas, algumas das quais 

tinham as palavras, as frases que correspondem a isso, mas vocês não têm mais necessidade disso, 

isso está superado. Façam o Silêncio na natureza, sem propósito, sem objetivo, coloquem-se, 

acolham. E vocês verão, vocês vão viver. Não há ritual, não há modo de proceder, vocês precisam 

ser, aí também, na espontaneidade do Acolhimento;  vocês não precisam de nada mais hoje. 

 

Deixem tombar todas as confusões das religiões, energias, vibrações, toda a confusão da 

consciência neste mundo, a única maneira de encontrar-se é na consciência liberada. Em outras 

palavras, vocês não devem descansar em nada, sendo que a falta é apenas colocarem-se e 

encontrarem-se no Santo dos Santos. Para o resto, continuem a viver, sejam a Vida, vivam as 

experiências que vos são propostas, mas não as busquem, acolham aí também o que acontece, 

mas não projetem nada para criar qualquer coisa. A co-criação chamada "consciente", a 

Androginia primordial, todas essas palavras que vos foram transmitidas são para viver e não para 

guardar. O melhor marcador, isto foi dito e repetido de todas as formas possíveis, o Comandante 

disse: "o medo ou Amor", eu diria muito mais simplesmente: "Alegria ou não alegria", porque o 

Amor é Alegria, a Luz é Alegria, a Luz é Amor. Este Amor não depende de nenhuma contingência, 

de qualquer corpo, de nenhuma forma, de nenhuma história, de nenhuma devoção. É necessário 

ousar. Atrevam-se a serem ousados, ousem e deixem vir a vocês o Desconhecido. 

 

Vocês estão, na vossa maior parte, siderados pelas crenças, siderados pela morte, siderados pelo o 

fim, mas vivam vosso fim agora, vocês não precisam esperar pelo coletivo, sejam livres desde já. 

Respeitem vossa vida, vossas obrigações, isso não pode ser de nenhum modo um freio, o que quer 

que vocês pensem. O sofrimento, mesmo as obrigações limitantes são exatamente o que vos é 

necessário para poderem-se reencontrar. Isso também é Acolhimento, mesmo que vocês não o 

compreendam; vocês não podem entender, é impossível, vocês só o podem viver. Não coloquem 

pré-condições ou suposições à frente, pois assim vocês se afastam do instante presente. Assim 

que houver um conceito, assim que vos pareça existir um pré-requisito, de saúde, de posição, de 

ausência de ruído, de silêncio, mais vocês estão enganados. Não há condições prévias, 

especialmente hoje. 

 

Isto é o que é fundamental, eu diria mais do que essencial, de tudo o que vocês engoliram, de 

tudo o que vocês conseguiram viver em vossa vida. Que isto seja antes, ou mais recentemente, ou 

ontem, não segurem, soltem, estejam disponíveis. Não conceituem nada, não pensem em 

amanhã, pensem em amanhã para o que vocês terão que fazer em vossa vida, ordinária, cotidiana, 

prever nesse nível, sim, é obrigatório. Vocês não têm que fugir de nada exceto de vocês mesmo 

em vossos conceitos e ideias. Hoje, não há absolutamente nada que vos impeça de estar nesse 

estado natural. Eu vos disse que a liberação era possível antes, que seja pela Onda da Vida, pelas 

vibrações, pelo Canal Mariano e, por que não, pelos povos da natureza, e eu não vos peço que 

pareis, é preciso viver as relações que são para viver, mas não colocar acima uma meta ou um 
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objetivo. A meta e o objetivo são vocês, não o vejam no exterior. O Cristo, ele está em você, 

mesmo que ele exista historicamente. 

 

Esta é uma mudança de ponto de vista radical porque a consciência, hoje, é a vibração em 

totalidade, ou a consciência seguirá também o que vocês pensam, o que vocês acreditam, para se 

manifestar na tela do vosso efêmero vossos medos, vossas projeções, vossas crenças, vossos 

ideais, vossos sonhos de evolução. Mas façam parar tudo isso. Vivam vossa vida normalmente, 

aproveite os encontros entre vocês ou com a natureza, mas não coloquem uma meta acima. O 

objetivo, se houver um objetivo, é apenas vocês, à sós. 

 

Todo o resto hoje, a partir de hoje, vos distancia da Verdade; isso se vos aproximou pela vibração, 

pelas Portas, pelas Estrelas, pelas experiências da consciência, mas hoje é suficiente. E se vocês 

não têm vivido nada, tanto melhor, vocês são virgens. E, além disso, tem sido repetido: "Os 

primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros", porque não há nada a priori naquele 

que não crê em nada, aquele que não crê senão no que ele vê, o que ele vive em sua simplicidade 

mais elementar, com suas alegrias e dores comuns. Ele será mais suscetível de se descobrir do que 

aquele que acumulou conhecimentos e experiências. 

 

As experiências são úteis, mas nunca serão uma finalidade do que quer que seja. Aceitem que não 

há finalidade mesmo no fim de vossas vidas ou deste mundo; não muda nada. Quando vocês 

adormecem vocês se preocupam com esse mundo, seus corpos ou qualquer coisa? Onde vocês 

estão quando vocês dormem? Onde vocês estão quando vocês desaparecem? Vocês não têm 

necessidade de  vê-lo, vocês o vivem, mas os efeitos se constatam no comum. Se vocês não 

perceberem nada no comum da sua vida, no seu humor, no seu modo de falar, na sua leveza, isso 

significa que o que vocês vivem é falso, é uma projeção. O tempo das projeções termina, a Luz 

está em toda parte. Eu creio que os Anciãos vos falaram de uma sucessão de eventos, vocês o 

vivem neste momento mesmo, em vocês como em qualquer parte que vocês olharem. É claro, 

haverá sempre irmãos e irmãs na negação, porque para eles nada acontece. 

 

Reencontrem-se, vocês não precisam de suporte, vocês não precisam sonhar, vocês não precisam 

de um plano, de um projeto, de uma evolução qualquer. Aceitem que vocês são perfeitos, não na 

pessoa, mas no que vocês são em Espírito e em Verdade, é tudo, e deixem o resto se desenrolar. 

Estejam ociosos, atuem em vossa vida de acordo com vossas obrigações. Eu vos assinalo também 

que, no que eu vivi, como cada um de vocês que começou a viver o Despertar, pensei em deixar a 

mulher, os filhos e a profissão, é claro, para me retirar como um santo, porém tudo isso é falácia, 

são os álibis do ego e do Si. Vocês devem estar plenamente presentes mesmo ao vosso 

sofrimento, mesmo às vossas dificuldades, mesmo para todas as alegrias efêmeras, vocês não 

precisam se privar de nada. 

 

Se vocês aceitam esta verdade essencial hoje, se vocês estiverem no observador, vocês bem verão 

o questionamento: "O que é isso, para que serve? " Este incessante questionamento, vocês não 

podem persegui-lo, pois ele irá se fortalecer. Deixem-no ir, não se preocupem com os resultados. 

Estejam plenamente presentes a vocês mesmos, no eterno presente, é amplamente suficiente. E 
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se vocês têm a impressão, ou se vocês realmente não vivem o fato de se reencontrarem, vocês 

não estão no instante presente, o que quer que vocês digam. Não basta fechar os olhos, fazer o 

silêncio, eliminar os ruídos, os movimentos, para estar estar no instante presente. 

 

Se vocês estão no instante presente, o que quer que vocês tenham vivido ou não ao nível das 

Portas, das Estrelas, das energias, das vibrações, se vocês realmente mergulham no instante 

presente, vocês estão livres instantaneamente e vocês o veem ao seu redor. Em outras palavras, 

vocês têm mais oportunidades hoje para serem liberados lavando os pratos do que rezando ou 

meditando. As teofanias, como isso foi chamado, são acessíveis permanentemente, e no entanto, 

quantos de vocês continuam a lutar, tentando entender?  « Busquem o Reino dos Céus que está 

dentro de vocês ». Estando dentro de vocês, você não precisam procurá-lo, vocês sabem onde ele 

está, e aí, aquilo do que estou falando está localizado, anatomicamente, energeticamente, 

vibratoriamente. Não é o coração da cabeça, é por isso que essa expressão foi escolhida: "Coração 

do Coração". Não é para parecer bonito, foi em antecipação ao pensamento; a energia é dirigida 

por seus próprios pensamentos. 

 

Como vocês querem ser livres se vocês pensam constantemente: "Eu sou livre, eu estou em paz"? 

Cuidem do que vocês têm para resolver de forma real e concreta neste mundo, mas o que vocês 

são não precisa ser resolvido, ele deve ser reencontrado, é profundamente diferente. 

 

Bem, acho que no cenário cronológico que lhe foi comunicado do final de Kali Yuga, vocês 

passarão por esta Porta estreita, não há outra possibilidade, mas não se comprometam com mais 

peso, com mais provas, com mais experiências. Vocês terão todo o tempo, vocês terão a 

Eternidade para viver todas as experiências, como a ausência de experiência. 

 

Hoje é realmente crucial, essencial, vital, colocarem-se no Coração. Não peço que vocês entendam 

o que significa estar no Coração, uma vez que a consciência seguirá seu pensamento, mesmo se 

vocês não souberem o que significa colocar-se no Coração. Vocês não precisam saber, vocês só 

podem viver, vocês não precisam de explicações ou compreensão. E se isso parece complicado, 

difícil, árduo, é simplesmente porque o peso dos hábitos não permite que vocês estejam 

completamente instalados no eterno presente. Não há nenhum obstáculo além de vocês mesmos. 

 

Não dependam, sobretudo neste período, do que foi chamado de "o fim dos tempos" porque 

vocês se colocam em distância, vocês estarão desalinhados. Existem sinais suficientes, provas 

suficientes para aquele que quer ver, para não estar mais interessado nisso, mas bem mais pelo 

que é vital, essencial. Não espere pelo Apelo de Maria ou seja o que for. 

 

Vocês têm muita chance de encontrarem-se, como eu disse, lavando a louça, passeando na 

natureza, me ouvindo e dormindo, mesmo que vocês nada retenham nem nada entendam, é 

ainda melhor. Eu não me dirijo àqueles que me ouvem, eu me dirijo aos que me entendem além 

da escuta, além da sua pessoa. Além disso, se vocês tentarem colocar vossa pessoa, e vocês o 

verão ainda de maneira mais clara durante a próxima entrevista, vocês podem ter uma dor de 

cabeça ao invés de ter o Fogo do Coração, como vocês o chamam. É um ou outro. 
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A liberdade não é complicada hoje, a liberação ainda menos, mas vejam o que vocês alimentam no 

espírito. Eu não falo sobre vossa vida cotidiana, mas em vossas cogitações. Olhem com clareza, 

sejam o observador. O que é que vocês estão procurando? A experiência ou a Liberdade? 

Procurem a Liberdade, as experiências vos serão oferecidas depois. 

 

Podemos continuar. 

 

Não há mais perguntas escritas e chegamos ao final do tempo reservado. 

 

Então eu vou simplesmente vos comunicar o seguinte: no que concerne à próxima entrevista, eu 

vos aconselho, mesmo que vocês não tenham ideias hoje, que cada um de vocês presentes 

expressem uma questão, mesmo dizendo: « Eu não tenho dúvidas ».Não vos peço perguntas 

pessoais, eu não vos peço perguntas sobre vossas feridas, nem sobre a história deste mundo nem 

a vossa história. Na próxima entrevista, deixem a espontaneidade falar, não preparem nada, 

contrariamente a esta entrevista. Ousem. Ousem dizer simplesmente: "Eu não quero fazer uma 

pergunta", mas não me digam tudo porque, para cada um de vocês, vocês terão a resposta que 

vos corresponde, e haverá tantas respostas diferentes como são os indivíduos presentes, porque 

as respostas serão adaptadas. Claro, aqueles que ouvirem, aqueles que lerão, poderão 

encontrarem-se em algumas das questões, é uma resposta que não é mais coletiva, mas que será 

mais íntima para agitar suas últimas posturas, para vos colocar a nu, e sobretudo na Alegria, em 

vosso reconhecimento. Eu não posso fazer nada do exterior até que vocês me tenham acolhido 

em vocês, porque eu sou vocês, cada um de vocês, vocês o verão amanhã; vocês o viverão. 

 

Então, Bidi vai se calar, e vos diz até em seguida. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Nice Henz Luz 
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BIDI – PARTE 4 – Q/R – Outubro de 2017 

 

Eh bem Bidi está com vocês e vos saúda. Instalemos, se vocês querem, alguns momentos de 

silêncio, de recolhimento e de Acolhimento. 

 

… Silêncio… 

 

Para a sessão deste dia, nós vamos reproduzir a atmosfera na qual eu realizava meus próprios 

encontros quando estava em meu saco de carne.  Trata-se então de uma troca, onde as palavras 

são certamente importantes porque elas não serão resultantes de qualquer conceito, mas sim do 

coração.  Além de todo mental e além das palavras, é claro, há e haverá uma atmosfera particular. 

Isso se produzia a cada encontro que se realizava comigo. 

 

Assim, para essa forma de troca, é indispensável que a grande maioria de vocês fale, mas todavia 

não se trata de falar de não importa o que, nem não importa como.  O objetivo de nossas trocas, 

neste dia, é de tocar o santo dos santos pela atmosfera e o Verbo, afim de que em vosso interior, 

como para cada um de vocês que poderá escutar, ouvir ou ler, a mesma alquimia se 

desenrole. Retenham simplesmente que quando dessas trocas, nós só evocaremos o que é 

permanente, através de vossas questões ou de vossos silêncios. Tudo o que nos puxar fora desse 

santo dos santos, quer dizer os conceitos, as ideias, não nos serão de nenhuma utilidade. Quer 

seja através de vossos silêncios, vossas interrogações, elas devem concernir exclusivamente ao 

que vive vossa consciência e não qualquer projeção de vosso mental para um tempo futuro ou 

passado.  Eu recentrarei sistematicamente nossas trocas nesse santo dos santos. 

 

Muitos de vocês, além disso, poderão através da questão ou interrogação de um outro irmão ou 

outra irmã, encontrar também uma ressonância que lhe é própria.  As palavras deste dia, as vossas 

como as minhas, vão levá-los a instalar com Evidência, a futilidade dos pensamentos, das histórias, 

de tudo o que apenas passa.  Portanto hoje, eu me dirijo de maneira muito mais específica além 

de vossas pessoas, ao que não passará jamais.  Retenham bem que além das palavras, o que há 

entre as palavras é primordial.  Nós não vamos contar histórias, nós não vamos falar do passado, 

nem do futuro, nem de tradições, tudo será centrado na consciência, além do personagem, além 

de qualquer história.  Poderei ser conduzido também, em alguns casos, a desentocá-los, para 

esclarecer o que deve ser. 

 

Tendo colocado esses princípios, vamos começar nossas trocas no coração da Verdade, esse 

coração da Verdade que não tem o que fazer de vossa pessoa ou de qualquer narrativa de vossa 

vida neste mundo.  Retenham também que mesmo se vocês não tomam a palavra e permanecem 

no silêncio, vocês são concernidos igualmente pelo que vai se trocar e dizer.  Tendo dito isso, nós 

podemos começar. 

 

Em seguida eu vos apresento três questões de irmãos e irmãs que não estão presentes ? 

 

Sim. Espero que eles não estejam ao volante ou ocupados com outra coisa, mas vamos. 
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Questão: bom dia Bidi, eu não tenho questão particular, mas você tem algo a me dizer ? 

 

O que você deve ouvir está contido em uma frase que eu vou desenvolver. É :  « Ame-se, a você 

mesmo. »  Mesmo neste plano de manifestação onde você está, qualquer que seja o amor 

manifestado, convém antes de tudo que esse amor seja idêntico e voltado a você mesmo. A partir 

do instante em que você se amar na justa medida, além da história e da pessoa, você constatará 

com facilidade que as circunstâncias atuais de teu efêmero serão transcendidas e magnificadas 

por um sopro novo que não é nada mais do que o amor que você conduz a você mesmo, eu o 

repito, além de qualquer história. 

 

Todo amor projetado é vivido em alguma relação que seja. Se não houve a condição prévia do 

amor por si, além do saco de carne e da alma, o amor da Verdade que se transpõe de forma, o 

amor manifestado e projetado neste mundo será sempre e sistematicamente amputado porque 

ele será condicionado, e o maior dos condicionamentos é a distância que vocês colocam entre o 

que vocês projetam, que isso seja mesmo um amor filial, e o amor para com vossa eternidade. 

 

Amar a si mesmo não é narcisismo nem egocentrismo, é simplesmente aceitar o que você é, 

mesmo e sobretudo se você não o conhece. Caridade bem ordenada começa por si mesmo. Não 

serve para nada querer servir, querer ajudar, querer amar, sem conhecer o fundamento essencial 

do Amor incondicionado, mesmo se ele ainda não é vivido.  Admiti-lo como um postulado, a priori, 

que é claro, será verificado pelo jogo da consciência, mesmo em meio a tua vida comum.  Você 

não pode restaurar o que te parece incompleto ou distorcido enquanto o amor por você mesmo 

não é completo e correto. A partir do instante em que essa reversão para você mesmo estiver 

integralmente realizada, e você não tem necessidade de tempo para isso, então tudo o que 

aparecer na tela da consciência comum será vivido de maneira muito diferente, pois lembre-se de 

que a Inteligência da Luz, mesmo se você não reconhece em verdade no momento, trabalha e age. 

 

O problema é que se o amor exprimido e manifestado é incompleto, ele pode apenas produzir um 

amor incompleto no exterior, e isso em qualquer relação que seja, e sobretudo nas relações as 

mais íntimas, as mais próximas.  A melhor maneira de proceder, é aceitar o postulado de que você 

é amor, apesar e através do personagem, o que quer que ele viva, e nesse momento a comunhão, 

a relação, baseada no amor, te aparecerá então em sua verdade nua. Você não tem necessidade 

de conceitos, você não tem necessidade de se justificar, mas você tem necessidade de aceitar 

tudo o que a vida te propõe, sem nenhuma condição, e lembre-se de que qualquer que seja a 

dureza aparente de um evento ou circunstância, vividas em meio ao efêmero, hoje tudo concorre 

à mesma coisa, quer dizer reencontrar-se. Não serve para nada gesticular, não serve para nada 

argumentar, não serve para nada querer resolver uma dada situação, visto que a situação dada 

não é senão o resultado de uma certa forma de incompletude interior. 

 

Esqueça-se e reencontre-se. Você não tem necessidade de ninguém, você não tem necessidade de 

nenhum mestre, de nenhuma circunstância, porque as circunstâncias que você vive são muito 

exatamente aquelas que te são necessárias para ser verdadeiro, o que não quer dizer que teu 
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personagem se comporte de maneira falsa, mas que você não se reconheceu suficientemente 

além de qualquer história que você conduza. Reencontre-se, e se reencontrar não tem 

necessidade de circunstâncias, não tem necessidade de estar à vontade no afetivo, no mental, na 

vida, você simplesmente tem necessidade de reencontrar-se voltando-se para você, sem 

projeções, sem ideal, sem objetivo. Quem é você, antes de querer saber o que viver e o que 

decidir. 

 

O tempo não é mais para a linearidade, para a reflexão, para a compreensão, ele é para a vivência 

direta, não da história que se desenrola, ela é inevitável, mas bem antes em teu 

interior.  Atravesse as emoções, os medos, você não é isso. Contente-se em estar nesse 

acolhimento incondicional da Verdade última que você não percebe no momento.  Isso será 

suficiente para provocar a percepção consciente, mesmo em meio ao personagem, do que você 

é.  Então a tela do que é para viver, tua cena de teatro, será iluminada de uma maneira que 

mudará tudo, porque teu ponto de vista não será mais aquele de uma pessoa com suas feridas, 

seus afetos, mas o ponto de vista de tua eternidade.  Você então relativizará tudo o que pode te 

ferir e você sorrirá. Qualquer drama não é senão a antecâmara da Alegria. 

 

Muitos entre vocês o vivem ou o viverão, é um choque resolutivo, essencial, a fim de vos colocar 

na melhor postura de consciência, para vos colocar em adequação nesse face à face último de 

vosso comum e de vossa eternidade, levando-os, uns e outros, a aquiescer ao vosso sacrifício da 

história do saco de carne, das relações. É a única maneira, para muitos entre vocês, de colocar fim 

aos jogos estéreis que apenas distanciam da Verdade, sob o pretexto de segurança, sob o pretexto 

de afetos. 

 

Em resumo, a Luz te diz e te mostra : o que é o mais importante ? O que é essencial ? É assim que 

se realiza a iluminação da Verdade e sua vivência, que não tem nada a fazer das circunstâncias 

deste mundo, das circunstâncias de tua pessoa. 

 

Vocês todos o sabem, a única Alegria não pode vir de qualquer contentamento, financeiro, 

amoroso, filial. Enquanto vocês acreditam nisso, vocês não podem estar livres para o instante, 

vocês apenas reforçam os esquemas arcaicos consensuais deste mundo  que fazem tudo, 

nas  relações mesmo, para vos distanciar da Verdade.  Para muitos entre vocês, qualquer que seja 

vosso posicionamento hoje, a Vida vai chamá-los a reposicionar vossa consciência e vossas 

prioridades. Aí não pode haver duas, é necessário escolher, e vocês não têm a escolha, vocês só 

podem escolher o que é verdadeiro.  A Luz age nesse sentido. Lembrem-se, e lembre-se você, 

quando você dorme um sono pacífico, os problemas estão presentes ? Você sabe o que você é ? 

Você simplesmente desapareceu. 

 

Hoje, a Inteligência da Luz o convida a desaparecer de toda história. Qualquer que seja o 

dilaceramento, quaisquer que sejam as resistências, siga as linhas de fluidez, ali onde tudo é 

evidente, porque a Luz é Evidência.  Mesmo o que parecia adquirido em meio ao personagem e da 

história pessoal, para você como para muitos irmãos e irmãs, vos é tirado, qualquer que seja o 

medo, quaisquer que sejam as cogitações.  Isso resulta diretamente do face à face coletivo e 
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individual.  Tudo o que vocês observam na superfície deste mundo não é senão a resultante do 

que não foi solto, tudo o que concerne à história de vossa vida, de vosso país, de vossa região, de 

vossos filhos, de vossos pais. 

 

Em resumo, a Luz te diz : « Você quer simplesmente aplicar a Luz em sua vida e melhorar a pessoa, 

ou você deixa a Luz te mostrar quem você é, além de toda pessoa ? Não há outra alternativa, e 

quando eu digo que você tem a escolha, é o que acredita a pessoa, mas não há nenhuma escolha, 

é inevitável. Reencontre-se e tudo mudará, sem nenhuma exceção, mas não se sirva da Luz como 

álibi ou para mudar as coisas que você queria ver mudar, porque aí, eu te diria : « mulher de pouca 

fé ». Mas você não está aí para responder. 

 

Aí está o que eu tinha a te dizer. 

 

… Silêncio… 

 

Você pode prosseguir. 

 

Questão : em seguida a uma experiência vivida quando de um protocolo, em que eu me 

encontrava, em paz, no coração de um tornado, houve um antes e um depois.  A paz permanece, 

mesmo quando os eventos podem parecer difíceis para a pessoa, com ressurgência de 

emoções.  Essa serenidade permanece imperturbável. Não tendo questão que me venha, você 

teria mesmo assim algo a me dizer ? 

 

O exemplo que você vivenciou, do tornado e você imóvel, é exatamente a mesma coisa que eu 

evoquei quando falava, na sessão precedente, do meio da roda e da roda.  Vocês não são nada do 

que se passa, é necessário cessar esse jogo de identificação.  Você cessou, e como você constata, e 

nisso tua vivência é importante, o que quer que passe você permanece, você não tem nada mais a 

fazer.  Contente-se em viver ; o que quer que a Vida te traga, deixe-se viver e tudo se organizará, 

mesmo em meio à pessoa, de maneira harmoniosa. Nenhuma desarmonia em meio à pessoa, 

como você diz, pode perturbar o que foi vivido em um dado momento, porque isso sempre está 

aí.  Não mova, fique tranquila, deixe desenrolar-se o filme de tua vida enquanto espectador. Não 

interfira mais, permaneça fixa na Eternidade e todos os movimentos se tornarão harmoniosos, 

mas eles jamais dependerão de tua história ou de tua pessoa, como é o caso atualmente. 

 

O Coração do Coração, o santo dos santos se desvela.  Assistir pacificamente ao desenrolar de 

tudo o que se passa na tela da cena comum da vida é a resultante direta, incontornável, da Paz 

eterna, de vossa Infinita Presença, do que vocês são em verdade. É assim que o Liberado vivo 

permanece, sem esforço, quaisquer que sejam, como você diz, as emoções que apenas passam, 

quaisquer que sejam os apegos, ou os hábitos que ainda podem estar presentes.  Eles não 

desestabilizam mais o que você é, isso te permite tomar consciência de que você não é nada do 

que se produz em meio ao efêmero, mesmo se isso deve ser vivido.  O ponto de vista aqui, em teu 

caso, é transladado de maneira definitiva, permanente e imutável. Você está em você. 
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Deixe a vida se desenrolar, envolva-se em tua Presença, em tua alegria, e deixe o resto se 

desenrolar por ele mesmo.  A harmonia da Luz jamais poderá ser igualada pela harmonia da 

pessoa, qualquer que seja a vida, quaisquer que sejam os prazeres, quaisquer que sejam os rituais, 

as religiões.  É a única verdade, você pode esquecer todo o resto vivido antes, guarde apenas isso, 

é o todo. Aí está o que eu posso te dizer. 

 

Se você mantém firmemente a consciência, a atenção, sobre o que está além de qualquer estado, 

que é imutável, você terá o prazer de constatar, mesmo em meio à pessoa, que o que ainda podia 

restar, antes desse episódio, de hábitos, de resistências, de medos, de conflitos interiores ou 

exteriores, não pode mais se manifestar, não pode mais efetivamente, como você já o vive, alterar 

o que quer que seja. 

 

… Silêncio… 

 

Continue. 

 

Questão : durante a semana do solstício, eu vivi, por Maria, um banho vibrante que animou 

todas as células deste corpo.  Desde então, Paz e Alegria estão presentes, assim como a 

evidência do que se produz. Porém, o personagem e alguns hábitos ou costumes permanecem 

presentes, às vezes o mental também. Você teria um esclarecimento ? 

 

O estado que foi vivido ilumina espontaneamente, como você diz, os hábitos, a retomada do 

mental, mas você não pode mais ser enganado, e portanto, nesse momento, no comum de todos 

os teus feitos e gestos, você não pode mais, mesmo se você quiser, voltar atrás.  Então deixe isso 

passar tranquilamente, não coloque mesmo mais tua atenção sobre os desagrados da pessoa. 

Você os viu, desvie-se deles, permaneça imóvel e deixe tudo isso passar, e você constatará então 

que a Paz crescerá a cada dia, a cada minuto um pouco mais, o que quer que chegue, o que quer 

que  se manifeste no nível do personagem que, por momentos, ainda pode embirrar, manifestar-

se. Você sorrirá disso muito rápido. 

 

Não quebre a cabeça, seja verdadeiro e espontâneo, você não tem mais necessidade de se 

refugiar em você visto que esse « em você » está na frente da cena, está por toda parte.  Deixe 

exalar o perfume da rosa, não se ocupe e não se preocupe de nada, faça o que te dá prazer e deixe 

o personagem morrer por ele mesmo.  Não o alimente mais, não o olhe mais, olhe o que você é, 

que não depende de nenhuma história nem de nenhum passado.  Você constatará muito rápido os 

efeitos, tanto no nível do personagem como de seu saco de carne. 

 

Eu particularizo que os dois testemunhos de vivências que nós tivemos, como vocês o veem, estão 

centrados no instante presente.  É esse instante presente que vos dá a ver o movimento, o 

tornado, o personagem, seus costumes, mas vocês sabem, e tal como é descrito por esse irmão e 

essa irmã, que vocês não são isso, realmente e concretamente agora.  Então deixem apagar-se o 

que morre sozinho, não se apeguem.  Da mesma maneira, desembarasse-se dos protocolos, 

desembarasse-se dos momentos de alinhamento, desembarasse-se de tudo o que ainda podia ser 
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considerado como uma forma de busca. Você se reencontrou, qualquer que seja ainda a existência 

do personagem.  Ele vai acabar-se sozinho, mas permaneça nisso, o que você é. O que quer que 

embirre e diga o personagem, não o escute, não o observe mais agora, o observador é 

permanente e o observador do efêmero, que o viu e o desalojou, te dá a observar e a viver, 

realmente, a Eternidade. 

 

Lembre-se de que a resolução do face à face último é de qualquer maneira e em todos os casos o 

desaparecimento total e definitivo de toda história em meio a este mundo. Deixe morrer o que se 

distancia, não trabalhe nisso, mesmo que você não tenha mais de trabalhar sobre qualquer 

interioridade já que ela toma passo sobre o personagem, sobre o que é visto. Permaneça 

tranquilo, deixe-se viver aí também, você não tem nada a decidir do ponto de vista da pessoa pois 

tudo é decidido pela Luz. Coloque uma intenção e veja se ela se realiza, você não tem de lutar, de 

convencer, de se apreender do que quer que seja. Fique nessa impecabilidade de tua 

imutabilidade.  Todos os costumes passados ou ainda presentes vão fugir por eles mesmos a partir 

do instante em que você não os alimenta mais. Não procure mais compreendê-los nem mesmo 

observá-los doravante, volte seu olhar sobre o que é verdadeiro.  Você o sabe, nada do que passa 

pode ser verdadeiro, mesmo se isso fere. 

 

Assim se realiza, independente de qualquer intenção ou vontade, o que foi nomeado a Teofania 

perpétua.  Os remanescentes da pessoa serão dissolvidos, não por qualquer ação a partir de onde 

você está, mas realmente pela Inteligência de tua própria eternidade e da Luz, que é Amor. Não 

procure se melhorar, não procure mudar, é a Vida que te muda.  Compreenda bem que você não 

tem nada a compreender, nada a reter, deixe passar o que passa e permaneça no que é 

estável.  Doravante, isso é muito mais fácil. 

 

Nós continuamos. 

 

Não há mais questões escritas. Passamos às questões orais ? 

 

Perfeitamente. 

 

Questão : estar aqui e agora e no acolhimento o maior possível tal como você nos explicou, é um 

caminho real ou o caminho régio para retornar para casa ? 

 

Não somente o caminho real, mas não há nenhum outro. Todos os sistemas de conhecimento, 

todos os sistemas de vibrações, de energia, de culturas, de religiões, de pensamentos, de 

emoções, de vivências, não servem para mais nada.  A pressão, a Inteligência, a potência da Luz, é 

tal que ela vos intima a permanecerem tranquilos, de se colocarem, se posso exprimi-lo assim, no 

Coração do Coração, todo o resto não é teu fazer. Aí também, é a Luz, a Graça, a Inteligência, o 

sopro da Eternidade, quem te permite retornar para casa. Nenhum elemento em meio à tua 

pessoa pode considerá-lo. É isso efetivamente acolher, ficar tranquilo, ser preguiçoso. Assim 

apaga-se, sem nenhuma vontade, sem nenhuma intenção, tudo o que pode restar de oposição em 

meio à pessoa. 
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Você pode continuar, em teu caso, a ver os comportamentos do personagem, não para afastar, 

mas realmente para rir disso.  O dia em que você rir de você mesmo em cada circunstância, o 

personagem estará longe de você.  Não pode haver Alegria sem rir, rir de si mesmo, rir da Vida. Aí 

está a espontaneidade, e não é sobretudo ordenar, enrijecer, classificar, e por conseguinte fechar. 

Aí também, seja verdadeiro, não reflita mais, deixe a espontaneidade exprimir-se e não a pessoa, 

não o que definha e desaparece.  Não há mais necessidade de representação, não há mais 

necessidade de atores.  Não é mais o observador ou o espectador quem age, tudo se faz 

naturalmente. Veja isso, e tudo o que pode incomodar, perturbar, no desenrolar comum, não 

poderá mesmo mais ser evocado nem mesmo manifestar-se de maneira nenhuma.  Solte também, 

portanto, a pressão da tensão ligada ao fato de ter de manter, organizar e gerir tua vida.  

 

O que eu quero dizer com isso, é que esse acolhimento te fará perder qualquer seriedade. Não 

esqueça que nós estamos na Verdade e não na espiritualidade. A espiritualidade, é séria, é para 

aqueles que não compreenderam nada, que têm medo. O Verdadeiro, a Verdade, é um rir – 

permanente -, o que quer que chegue.  Não tensione nada e deixe a espontaneidade exprimir-se, 

e você constatará que essa espontaneidade para você concerne unicamente o rir, explodir em 

risadas, o sorriso. 

 

Em resumo, eu diria que para fazer as coisas, seja um pouco menos sério. Não há nada de sério, é 

a pessoa quem crê nisso.  Aí está a parábola do Cristo que disse, eu creio : « Se te esbofeteiam, 

estenda a outra face. » É certamente uma de suas parábolas mais importantes e mais místicas.  Ah 

é claro, o ego não quer jamais estender a outra face, ele não o pode, mas o riso, sim, o que é 

verdadeiro, sim. O riso aqui, é o rir da Alegria, não é o rir da zombaria ou o sorrir malicioso, é a 

verdadeira espontaneidade da Alegria que floresce em teu rosto, no conjunto do corpo, e o rir 

prova a você mesmo que você realmente viveu que tudo isto é apenas um jogo.  Guarde a 

seriedade para a mecânica, para as obrigações deste mundo, mas nada de tudo isso é verdadeiro 

nem mesmo sério.  Jogue o jogo, mas não esqueça de sorrir e de rir.  O riso, como você o sabe, 

dilata, expande, libera, coisa que teu mental jamais poderá fazer, nem mesmo as experiências 

passadas.  

 

Portanto sim, é o único caminho, aquele da leveza, do riso, que não é senão a tradução do Amor e 

da Luz verdadeira, vivida, instalada, permanente. 

 

… Silêncio… 

 

Eu terminarei minha resposta por esta frase : é sempre o personagem quem enrijece, quem trava, 

quem usurpa.  Esse movimento é exatamente o inverso da Verdade. Todo o jogo neste mundo, 

falsificado, tenta mantê-los na seriedade, na gravidade, na densidade, nos conceitos 

espirituais.  Isso jamais permitirá viver a Verdade.  A Verdade é apenas leveza, imutabilidade, 

satisfação perpétua, e sobretudo alguma coisa que é reconhecida, reencontrada como eu 

disse.  Doravante, a seriedade não pode te trazer nada, o rigor não mais. O conforto da Verdade 

vem de magnificar o incomodo da pessoa, em qualquer setor que isso seja. 
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Continuamos. 

 

Questão : Mestre Philippe de Lyon me disse que o fluxo vibral que ele me enviava visava 

equilibrar a passagem da consciência do coração humano ao coração da eternidade, limitando a 

predominância do coração humano no coração eterno. Você poderia me esclarecer ? 

 

Porque você não acha isso já suficientemente esclarecedor ? Quem se apreende das frases de 

Mestre Philippe ? Por que você quer compreender ? Não há nada a compreender, quando muito 

você pode se ajudar com uma imagem. Há algo que está lá, algo que está acolá e ele propôs 

favorecer a troca, o acesso de um ponto a outro. O que te é necessário esclarecer mais ?  Eu atraio 

tua atenção sobre : a pessoa que você é, diz que ela não compreende. Eu não vejo o que você não 

compreende, mesmo enquanto pessoa. Do que você quer apreender-se ? Passar do efêmero ao 

Eterno, você não compreende ? 

 

Questão : obrigado, você me esclareceu. 

 

Você já estava esclarecido. 

 

… Silêncio… 

 

De maneira geral, onde quer que vocês estejam, em qualquer papel, qualquer função, qualquer 

meio, qualquer idade que seja, é em definitivo sempre a mesma história, um ou outro, um e 

outro.  Quem toma a direção ?  Quem dirige ?  A evidência da Luz ou o personagem, aquele que 

busca as histórias permanentemente ? O influxo da Eternidade que é vivido, é o mais importante ; 

vocês viram, tudo o que concerne à memória apaga-se.  O que nós chamamos o cérebro já 

funciona diferentemente, vocês o veem através da loucura, vocês o veem no que vocês vivem, uns 

e outros. Não se agarrem a nada. 

 

Quando eu digo, e para você também, deixar viver a Vida em vez de viver sua vida, eu vos dou aí 

uma chave fundamental.  Ousem ter confiança, na espontaneidade, na Luz, mesmo se vocês não a 

vivem, e mesmo se vocês têm experiências, não as agarrem, não as conduzam na história 

agora.  Deixem a Evidência estar aí, ela não tem necessidade de vocês, de vossas experiências 

passadas.  Eu te lembro os dois testemunhos que nós tivemos no início, qualquer que seja o 

tornado da pessoa, coloque-se no centro, olhe ali e ria disso. 

 

Quando foi mencionada a criança interior ou a espontaneidade ou a co-criação consciente, é a 

mesma coisa. Deixem viver o que é vivido independente de vossa pessoa, não conduzam nada a 

ela. Acolham ainda e sempre, acolham a rosa como o tapa da mesma maneira, vocês não sabem o 

que há por trás, então vocês projetam – a rosa, é um presente, o tapa, é uma punição -, eu vos 

responderia que é exatamente o inverso em muitos casos, mas vocês não podem vê-lo a partir da 

pessoa, e vendo-o, parece-me que teu corpo, teu saco de carne, já brindou. Você quer brindá-lo 

ainda ? Você precisa disso ?  
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Questão : não. 

 

A resposta é evidente. Eu te agradeço. 

 

Questão : obrigado pelo que eu pude aprender através de vosso ensinamento. Eu não tenho 

questão, mas você pode me dizer alguma coisa ? 

 

Para consumar tua eternidade, se posso dizer, desde o ponto de vista da pessoa, fique tranquilo, 

não procure mais histórias, não se conte mais histórias, não se faça mais contar histórias, esteja 

disponível unicamente para a vacuidade do instante presente. Não seja mais envolvido por 

qualquer explicação, por qualquer cura, por qualquer visão, permaneça na nudez do instante cada 

vez mais. « Deixe vir a você », aí está a frase que te corresponde. Deixe vir a você o que é, e então 

você também, coloque-se no Acolhimento incondicional que não tem necessidade nem de 

justificativas, nem de visões, nem de experiências, nem do que quer que seja, e desta maneira, 

você constatará que tudo relaxa e que a Alegria é a explicação.  Todo o resto são apenas quimeras, 

que além disso apenas passam. 

 

É tempo de algum modo, para você, de não mais oscilar, de não mais questionar a pessoa, o 

personagem e a história, mas sim de deixar aparecer em totalidade o Verdadeiro.  Não há 

necessidade de nenhuma história, de nenhuma experiência, de nenhuma visão, e mesmo se as 

experiências prosseguem e se amplificam, não se apegue a isso, deixe-as passar, pois toda 

experiência, mesmo a mais magnífica, não pode ser mantida.  Aliás, a Alegria eterna, o Coração do 

Coração como vocês dizem, está aí assim que todo o resto não está mais aí. 

 

Vocês todos testemunham isso, até o presente, com vossas palavras, mas é a mesma coisa. Não há 

nenhuma diferença, a não ser no cenário e nas palavras, mas a Alegria está além das palavras, 

além das experiências, além dos estados. Você não tem mais necessidade de cenários, a Verdade é 

nua, ela não tem necessidade de álibis, nem de cenários, nem de palavras, nem de experiências. 

Elas continuarão a se produzir naturalmente, e nesse natural, não há lugar para a insinuação, não 

há lugar para manter o que quer que seja nem reter o que quer que seja.  Aceite o movimento, 

qualquer que ele seja, e permaneça no que você é. E o Fogo então, da Graça, que vocês chamam 

Fogo Ígneo, virá consumir as últimas escórias, as últimas barreiras, as últimas ocultações. Tudo se 

resume, até o presente quaisquer que sejam vossas questões, em ver bem a diferença entre o que 

é projetado e o que é acolhido sem nenhuma projeção. 

 

Questão : desde anos, eu não posso escutar o que você diz porque eu adormeço... 

 

É a melhor maneira de me escutar. 

 

Questão : …entretanto ontem eu estava perfeitamente desperta, e vossa Presença e vosso Amor 

me encheram de alegria, com um sorriso irreprimível. Não tenho questão particular, você tem 

algo a me dizer ? 
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Durma, está muito bem. O que foi tocado em você pelo sono aparece enfim em meio à pessoa, a 

Eternidade se revela, então volte a dormir. 

 

Obrigada. 

 

Boa noite. 

 

Questão : eu não tenho questão mas acolho com o coração o que você tem a me dizer. 

 

Então, eu te digo agora : 

 

… Silêncio… 

 

Entendeu  ? 

 

Eu não  te mandei dormir, hein. 

 

Questão : eu não durmo, estou prestes a fundir. 

 

Então você entendeu o que eu tinha a te dizer, mas para você, eu não tenho necessidade de 

palavras. Boa fusão. 

 

… Silêncio… 

 

Você quer dizer alguma coisa ? 

 

Questão : muitas vezes eu estou no instante presente, ou na paz e tranquilidade. Graças à vossa 

intervenção, ontem eu vivi o Coração do Coração e a Alegria. O que é no estabelecimento do 

Absoluto ? 

 

Mas não se preocupe do Absoluto, vocês todos têm uma fixação nessa palavra. Se você está no 

instante presente, se há a Alegria, se há a imobilidade, se há tudo o que vocês descrevem, vocês aí 

estão.  O que é que vocês esperam ?  Cavalgar um unicórnio ? Tornar-se um sol ? Isso são 

histórias. Não há nada mais do que isso. Então estejam felizes. 

 

Questão : não tenho nada a perguntar, mas estou pronto para acolher vosso Verbo. 

Vemos isso. 

 

… Silêncio… 

 

A Paz que você vive doravante, que pôde mesmo te perturbar, ali onde não há mais pensamentos 

onde se agarrar, é a única Verdade.  De experiência em experiência desses últimos tempos, no 
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silêncio de teu coração, você sabe que isso é verdadeiro.  Então é necessário para você fazer o luto 

de todo o resto, de tudo o que você pacientemente construiu, erigido nas quimeras da 

manifestação. Fique firme, sobretudo não segure nada.  Deixe escoar-se o que se escoa e constate 

essa nova leveza onde não há mais necessidade de interrogar-se, de ponderar os prós ou os 

contras, pois o pró e o contra pertencem à mesma mascarada.  Agora você o vive.  Então eu não 

vou acrescentar outras palavras nem de Verbo, posso apenas, de algum modo, te encorajar a 

desaparecer como você o faz. 

Essa nova leveza não é uma vã palavra, ela vai se instalar, duradouramente, eternamente. Não 

retenha nada. Guarde tuas reflexões, tuas cogitações, para o que é para regular em meio à pessoa, 

mas para o que você é, não há nenhuma utilidade.  Dito de outro modo, você não tem mais 

necessidade de contar histórias, você não tem mais necessidade de criar, você não tem mais 

necessidade de medir, você não tem mais necessidade de discriminar.  Não há nenhuma 

necessidade de opor-se ou de confrontar, e olhe como isso te torna leve. Você o vê, você o 

vive ?  Eu não te mandei dormir, espero tua resposta. 

 

Questão : estou de acordo. 

Você não pode dizer « sim » muito simplesmente ? 

 

Questão: sim. 

Obrigado. 

Porque quando você me diz « estou de acordo », é a pessoa, quando você me diz « sim », é você. 

 

Questão : sim. 

Eu ouvi, hein. 

 

Questão : desde alguns meses estou muito tranquilo, mas observo que a Alegria não está 

sempre ali e desde que eu vos escuto, sinto algo atingir meu coração como uma imensa tristeza 

e as lágrimas que estão ali, e a Alegria por trás, mas não ainda completamente ali. 

Não retenha nada. Eu vou te acompanhar aliás, você vai ver. 

Você está lá, deixe a Alegria colocar para fora a tristeza.  A tristeza pertence à pessoa, à história.  E 

quando eu digo que vou te acompanhar, nós falaremos novamente juntos à noite, não em sua 

cama, hein, mas estarei nos pés.  Deixe sair, não retenha nada, não interprete. Vá, durma você 

também, desapareça, e quando você tiver desaparecido, eu te aparecerei, e você constatará 

também, e explica o que você vive agora, que você me acolheu. 

 

… Silêncio… 

 

Quem quer passar pelo fio da espada da Verdade ? 

 

Questão : eu queria dizer « sim » ao que você tem a me dizer. 

Antes você disse « sim » à Eternidade ou você ainda hesita ? Então ? 

 

Questão : eu digo « sim » à Eternidade. 
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Então eu digo « sim » ao teu pedido. 

 

… Silêncio… 

 

Permita-me acrescentar algumas palavras.  Ali onde  se desenrola tua vida é muito exatamente o 

que te permite dizer « sim » à Eternidade, além de qualquer aparência, de qualquer conflito 

aparente.  Então sorria também àqueles que não querem te sorrir e perdoa-os, eles não sabem 

quem eles são.  A Verdade é uma força bem maior do que todas as forças possíveis sobre esta 

terra, como o Amor e a Luz. Nada pode imitá-la, nada pode igualá-la, ela é o suporte da Vida, e 

além dos tremores exteriores da pessoa, há essa rocha que, ela, jamais desviou uma vírgula, 

quaisquer que sejam as interrogações da pessoa.  Então eu só posso te dizer : « Bem-vinda na 

perpetuidade da Alegria », e não esqueça de rir de você mesma, pois o rir de si mesmo é o perdão 

da Graça atribuída à história e reforça tua base eterna, a alegria de tua Presença. 

 

Questão : eu não tenho questão, mas eu experimento sempre mais alegria em vos ouvir e eu vos 

agradeço do que você vai me dizer. 

 

… Silêncio… 

 

Isso está contido nessas palavras que você poderá repetir. Não é uma prece nem uma litania, vá 

além das palavras, mesmo se elas são significativas. Escute :  « Você é o caminho da Verdade, a 

verdade da Vida, e a vida do Caminho. » 

 

… Silêncio… 

 

Você recebeu ? 

 

Questão : rendo graças por todo esse Amor que eu recebo. 

A partir do instante em que você se acolhe, a você mesmo, não pode ser de outro modo. O 

Caminho está aberto, a Vida está aí, a Verdade está manifestada. 

 

… Silêncio… 

 

Você tem outra coisa a me dizer ? 

 

Questão : obrigado. 

 

Questão : eu vos agradeço pelo que você nos traz e por ter me sacudido há 5 anos. No eterno 

presente eu não tenho questão, mas eu acolho com gratidão o que você tem a me dizer. 

Eh bem vamos inverter, sou eu quem vai te acolher. Não tenho necessidade de tuas palavras, eu 

te agradeço pelo que você disse e eu te acolho, em silêncio. 

 

… Silêncio… 
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E eu terminarei mesmo assim por esta frase : a Verdade não tem necessidade de palavras, a 

antecâmara da Verdade está cheia de palavras. Você as atravessou, então você e eu nos 

acolhemos no silêncio. 

 

… Silêncio… 

 

E uma vez que há o lugar, você acolhe todos os outros, e eu também. 

 

Questão : sim. 

Não muito, é preciso que tenha ainda aqueles que permanecem acordados. Nunca é muito. 

 

… Silêncio… 

 

Então eu te digo, bem-vindo na perpetuidade do Amor. 

Questão : gratidão, eu nos amo. 

 

… Silêncio… 

 

Questão : daí onde vocês estão, o que você me aconselharia para que eu possa me juntar a 

vocês ? 

 

Não se mova mais, reúna-se a você mesma primeiramente.  Todo o resto decorrerá daí, não se 

mova e observe.  Daí onde você está, aí onde você é em verdade.  Eu já estou em você, aboli essa 

impressão de distância, aboli essa impressão de que nós somos distintos, que eu estou ali e que 

você está acolá, isso é uma ilusão. Aceite e então acolha.  Se você acolhe, não haverá nem latência 

nem distância entre seu desejo e a Verdade, eles são concomitantes. Veja bem que é tua história, 

teu personagem, quem crê na distância, que você está acolá e que eu estou ali.  Na aparência isso 

é verdadeiro, na Verdade isso é falso.  Não tem de se deslocar, bem ao contrário, deixar o 

movimento parar, o movimento ligado à distância aparente, ao filtro mental, ao filtro da pessoa, e 

constate. 

 

… Silêncio… 

 

Você pode dizer a frase seguinte. 

 

Questão : sob qual forma se manifesta meu ego espiritual e em que eu me identifico a esse 

corpo ? 

O ego espiritual ? Mas ele é dos inscritos ausentes. Por que você coloca pesos que não existem, de 

onde vem essa culpa, duplicada de um medo ?  O medo e a culpa estão na pessoa, não é questão 

aqui de ego ou orgulho espiritual, nem mesmo de uma identificação ao corpo.  Teu corpo coloca 

alguns problemas, eles não são graves mas são recorrentes, e você o vê.  E além disso eu vejo em 

você muitas intervenções que foram realizadas pela Luz, pelos Anciãos sobretudo.  Escute bem o 
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que eu te digo agora.  Teu corpo, que não é você, manifesta-se simplesmente além de qualquer 

karma, de qualquer parafernália, de qualquer passado.  Teu corpo diz alguma coisa, ele o diz e ele 

o grita por toda parte, isso não é um problema de identificação. 

Essa aparência de medo ou de culpa que teu corpo exprime é uma forma de técnica encontrada 

de maneira fortuita no desenrolar de tua vida, a fim de que você se sinta vivo aqui.  Essas tensões 

vividas, algumas por intermitência doravante, são apenas espetadas que te obrigam, sem se 

forçar, a estar no Aqui e Agora, no instante presente. É suficiente então simplesmente evacuar de 

você toda noção de orgulho ou de ego espiritual. Eu não o vejo, ele não está aí. Há apenas 

inconscientemente, mas está em vias de se iluminar, que as tensões te levam à obrigação de se 

ocupar de você.  Se havia, não orgulho, mas eu diria talvez, em um sentido muito dualitário, 

pecado espiritual, o pecado espiritual é qual ?  Déficit de amor por si mesmo.  Ame-se 

francamente, ame-se integralmente, e tire da cabeça essas quimeras de orgulho espiritual ou de 

identificação ao corpo.  Seja livre, mas não em outro lugar nem amanhã, aí imediatamente, não há 

nada mais a fazer.  Tudo o que devia ser feito e recolocado em ordem o foi. 

É necessário a você ser mais denso, mais pesado em tua Presença, e mesmo no que é manifestado 

na cena do teatro.  O Amor não tem de ser escondido, ele também não tem mais de se exercer 

como um desfile, mas ele irradia sozinho, ele irradia. Não tenha medo de você, do que você é. 

Então eu o repito, não é questão de ego espiritual ou de orgulho, mas sim, perante você mesmo, 

uma não-afirmação completa, mas não pelas palavras e sim por tua Presença, de tua eternidade 

aqui mesmo.  Reencontre a densidade da tua Presença e você encontrará ao mesmo tempo a 

leveza. 

 

… Silêncio… 

 

Você tem alguma coisa a responder a isso ou a exprimir ? 

 

Questão : no final é muito mais leve e eu vos agradeço. 

Na alegria da Presença, a leveza e a densidade estão presentes ao mesmo tempo. É o que você 

vive e é o que é normal, evidente, simples.  A densidade que você é torna leve a pessoa e a 

história.  Em teu caso, você só tem de constatá-lo, experimentá-lo, como você o faz agora, e o 

corpo não terá mais necessidade de se manifestar de qualquer maneira que seja. 

De maneira mais geral, e não somente para você, retenham que tudo o que são hábitos, mesmo 

práticos, tudo o que é repetitivo, que nós somos obrigados a fazer todos os dias quando estamos 

na terra, nos lavar, escovar os dentes, lavar-se pela manhã, todas as manhãs, o tempo que dure o 

saco de carne, sustenta a ilusão.  De maneira geral, enquanto vocês podem fazê-lo em vossas 

vidas de todos os dias, rompam os hábitos, porque a ilusão apoia-se no hábito, pois o ego apoia-se 

no hábito.  Ele encontra segurança e conforto, e ele os faz crer que isso é indispensável para ser o 

que vocês são. Não há nada de mais mentiroso.  Vocês têm necessidade de hábitos, de regras, 

para a vida social, mas não para vossas vidas, e vossos hábitos, serão apenas de sono, de 

alimentos, vossos corpos só podem depender desse famoso relógio biológico que está ligado à 

pessoa. 

Não se restrinjam, não se limitem. Então certamente eu não diria isso àquele que está confinado 

em totalidade em sua pessoa e sua história, mas a vocês, eu posso dizê-lo. Um exemplo : coloque 
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um despertador para às 4 horas da manhã para comer e você constatará que não há nenhum 

desagrado, mas que além disso você se liberta dos rituais.  O hábito, tudo o que é repetitivo, e que 

no entanto apenas passa, vos acorrenta, acorrenta vossa fisiologia, acorrenta vosso corpo, 

acorrenta vosso ego.  É assim, aliás, que os egos se reencontram. Eles se levantam todos à mesma 

hora para irem ao trabalho à mesma hora, eles param todos no mesmo momento para comer no 

mesmo momento.  Vocês têm vossas caixas de imagens onde vocês têm as informações à tal hora. 

Eu poderia multiplicar isso ao infinito. 

Em vossa vida pessoal não social, vocês não têm necessidade de todos esses ritos, eles vos 

acorrentam. Vocês creem que a harmonia decorre do ritmo harmonioso de vossas noites, de 

vossas refeições, mas não é nada, é uma heresia.  Vocês estão programados assim, mas esse saco 

de carne é flexível, ele não é fixo mesmo se ele perece, mesmo se ele apenas passa, ele é 

adaptável a muitas coisas.  Vejam que os hábitos, tão tranquilizadores, tomados em nome de uma 

ortodoxia que vem eu não sei de onde... quebrem os ritmos, eu não digo a cada vez, não 

substituam um ritmo por outro, mas estimulem o imprevisto, o imprevisível, desencadeie-o, 

mesmo em meio ao efêmero, e aí vocês encontrarão e viverão a liberdade interior. 

Eu não vos peço a ascese, vocês não estão mais aí.  Desconfiem, se posso dizer, dos hábitos, o ego 

sempre tem necessidade de hábitos, e se vocês têm muitos hábitos, isso não vem certamente do 

que vocês são, isso vem de vossos medos. Muitos creem até o presente que o hábito é a 

segurança, é a harmonia, mas diante da Eternidade, é a desordem, é a ausência de 

Liberdade.  Enquanto vocês podem, quebrem os hábitos em todos os vossos ritmos aos quais 

vocês parecem estar submetidos.  Mesmo em meio ao efêmero, isso reforçará a emergência da 

Eternidade, do imprevisível, do Desconhecido. Vocês não podem permanecer fixos nesses hábitos 

do conhecido e deixar o Desconhecido aparecer, transparecer, instalar-se. 

Não prevejam nada, estejam disponíveis mesmo em meio ao efêmero, não caiam, é claro, no 

excesso ou nos vícios, mas deixem exprimir-se aí também a Verdade. Esqueçam de algum modo as 

convenções interiores cronológicas que vocês fixaram a vocês mesmos sob o pretexto de que seria 

melhor assim.  Eu falo de todos os hábitos. Se vocês são, como vocês dizem, regulados como 

mecanismo de um relógio para ir ao banheiro pela manhã ao levantar, eh bem recusem. Vão à 

tarde ou à noite.  Vocês verão que vocês encontrarão o que ?  Uma liberdade, mesmo em meio a 

esse corpo.  O ego, o corpo, o saco de carne, ele adora os hábitos, e ele vos faz crer que vocês 

dependem disso, de comer em tal hora, de dormir em tal hora, de ir ao banheiro em tal hora.  Mas 

como vocês querem ser livres através desse jugo que vocês mesmos se colocam ? 

Na Verdade, qualquer que seja a idade de vosso corpo, qualquer que seja a idade de vosso ego, se 

vocês rompem os hábitos, o corpo estará alegre e a Verdade estará aí.  É a este ponto hoje.  Tudo 

o que vos tranquiliza apenas vos confina.  Vejam isso, uns e outros em outros lugares.  Eu bem falo 

de vocês intimamente, não, é claro, sobre o que é social, relacional, que necessita de horários e 

talvez ainda de convenções, mas não se imponham do interior, concernente ao vosso 

funcionamento, coisas assim.  O hábito, os rituais quaisquer que eles sejam, vividos com o corpo 

ou com a consciência efêmera, mantém os ferrolhos da porta de vossa prisão, o que vos obriga a 

jogar de novo inesgotavelmente as mesmas cenas, os mesmos acontecimentos, vocês os criaram. 

É claro, eu não vos peço para não mais se ocuparem de vocês, mas de se ocuparem 

diferentemente.  Quem decide ? O que vocês fixaram em vossa cabeça, o que o corpo decidiu, ou 

o que vocês, vocês decidiram ?  Em resumo, quem é o mestre ?  A fisiologia, os pensamentos, ou 
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vocês ?  Então sejam simplesmente razoáveis, não se coloquem mais jugos, há disso 

suficientemente na cena de teatro.  A vida neste mundo, olhem objetivamente, independente de 

vossa história, são apenas as eternas repetições durante toda uma vida.  Se vocês são adultos e 

autônomos, o que é que vos impede de não mais se apoiarem nesse relógio interno que vocês 

mesmos criaram ? 

Eu vos lembro que a inteligência desse saco de carne é perfeita, esse saco de carne é flexível, 

adaptável, qualquer que seja a idade, mas se vocês mesmos, por vossas ações, enrijecem as 

coisas, vocês as ritualizam, vocês enredam a vocês mesmos.  Eu não quero convencê-los, 

verifiquem-no, vivam-no por vocês mesmos. 

Isso faz parte da espontaneidade, e portanto da Verdade, estar disponível para o imprevisto, estar 

disponível para o Desconhecido, e para tudo o que é conhecido, balizado, cronometrado, gerido, 

controlado, tenham algumas pequenas preocupações. O que quer que vocês tenham constatado 

anteriormente, por exemplo que comer em tal hora permite evitar os males do ventre ou eu não 

sei o que, era verdadeiro na origem uma vez que vocês o constataram, mas quem vos diz que é 

verdadeiro hoje ? Do que vocês têm medo ? 

A Alegria, a Verdade, o Amor, a Luz, é isso que é importante, não creiam encontrar essas coisas 

importantes nos rituais, nos hábitos que vocês se fixaram.  Sejam neutros e virgens a cada 

instante, não sejam estereotipados, não sejam repetitivos, não fixem nada, mesmo na pessoa, eu 

vos digo, há elementos exteriores suficientemente que estão aí para fixá-los.  Como vocês 

chamam isso ? Seguros de vida, seguros sociais, seguros da casa, seguros por toda parte.  Vocês 

veem o grau de inépcia da sociedade em seu conjunto que quer prevenir-se de tudo, que quer a 

segurança, o emprego, a água corrente, a eletricidade, todas essas coisas que em definitivo, se 

vocês são honestos, apenas fazem vocês entrarem em letargia ? Ah é confortável, mas no conforto 

vocês dormem, vocês não desaparecem, vocês são anestesiados, mesmo se é tranquilizador, é 

tranquilizador para o ego, mas não é absolutamente tranquilizador para o que vocês são. 

Eu espero a sequência. 

 

Questão : eu não tenho questão particular e eu acolho o que você tem a me dizer em verdade. 

Você já constata largamente por você mesmo tudo o que pôde mudar em um ano decorrido. Você 

constata por você mesmo que os elementos que te sobrecarregavam não te sobrecarregam mais, 

há uma forma ao mesmo tempo  de vigilância e de espontaneidade que abriu, se posso dizer, 

amplamente os portões do Acolhimento e você constata que a verdadeira liberdade está aí. Isso te 

parece efetivamente cada vez mais evidente e é a verdade. Não falta nada, há somente de 

ampliar.  Como ? Magnificando, se posso dizer, o Acolhimento no instante presente.  Faça com 

que cada instante presente seja virgem, não seja colorido por todas as tuas experiências passadas, 

pela necessidade às vezes ainda de relacionar as coisas entre elas, em resumo acrescentar, se 

posso dizer, a espontaneidade ainda mais ao que já está produzido e realizado, é tudo.   E aí 

também você constatará, como eu disse antes, uma redução da pessoa e uma densidade, uma 

presença do Amor que não deixará pairar nenhuma interrogação. De algum modo já está a 

caminho. Passe a velocidade superior e não se mova. 

 

Obrigada. 
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… Silêncio… 

 

Dois minutos de silêncio, antes de continuar. 

 

… Silêncio… 

 

Vamos. 

 

Questão : no decorrer de vossa intervenção, ontem e hoje, eu senti uma vibração intensa em 

todo o peito. No final, fui tomado de um riso extremo e eu quis abraçar todo mundo.  Senti o 

júbilo. O que você me fez ou o que eu me fiz ? 

E eu posso saber por que você não tomou todo mundo em teus braços, porque você guardou isso 

para você ?  O que é que te freou ?  O que você chama júbilo é o Fogo Ígneo.  A vibração 

acompanha a consciência.  Não coloque freio, isso vai se reproduzir, então se você deve abraçar 

uma árvore, uma pedra, faça-o, partilhe, dê.  Além disso você não pode guardá-lo para você. 

Quando isso retornar, abrace tudo, abrace-se, não tenha nenhum escrúpulo nem nenhuma 

reserva, você pode mesmo ir abraçar teu carro, tudo o que passa, com o mesmo impulso, a 

mesma generosidade, o mesmo júbilo.  Não se prive, não há convenções. Se você ama e você 

abraça nesse estado, você não pode perturbar ninguém, bem ao contrário. 

Então, como eu te disse, isso vai se reproduzir ; não pare nada, abrace tudo o que passa ao teu 

lado, não faça diferença.  Aí está a espontaneidade e a Verdade, não nas convenções. Vou tomar 

um exemplo e terminarei para vos deixar vossa pausa.  Vocês chegam muitas vezes, certamente, 

quando vocês se reencontram, de se tomarem nos braços, é normal, é humano, vocês se 

reencontram, mas quando esse gênero de coisas se produz, então vão, abram os portões, já que é 

espontâneo, não está ligado a um encontro ou a uma reunião, mas são antes de tudo as reuniões 

com vossa eternidade. Neste júbilo, como você diz, não há história, não há origem, não há 

linhagens, há somente a Vida. É a Verdade, a única imutável.  

 

Questão : há ainda sofrimentos e medos que se levantam em mim e me impedem de encontrar a 

alegria do coração. Você pode me ajudar ? 

Esses medos que se levantam, você os identificou quanto à causalidade, quanto às 

manifestações ? Sim ou não ? 

 

Questão : não todos. 

Bem, quando um medo se levanta, como você diz, você faz o que ?  Você tem medo, de acordo, 

mas depois, você luta, você se opõe, você quer compreender, você quer erradicar, é sua pergunta 

aliás, mas fazendo isso você o alimenta.  Ver as coisas, não é dar-lhes corpo, não é pará-las, não é 

sucumbir.  A problemática, e é muitas vezes, se não é sempre assim, alguma coisa surge, ferida, 

medo, hábito, mental, pouco importa, algo chega. O que é que se passa nesse momento ? 

Sobretudo se é o medo, ele vem dar o medo.  O medo que se levanta gera o medo do sofrimento, 

da limitação, e aí você é apanhada. 

É necessário ousar atravessar os medos, não pará-los.  Mude de ponto de vista, observe-os passar. 

Se você chega aí será apenas alguns minutos, o medo não está mais aí, o que quer dizer, 
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inconscientemente, que tua atitude alimenta o medo ; não são as memórias, isso vos foi 

explicado, são os hábitos.  Então se você tem medo, quando isso se levanta, se você tem cócegas, 

faça-se cócegas. Olhe um filme, distraia-se, não se desfaleça no que é vivido, não lhe dê corpo, não 

lhe conceda nenhum crédito porque como você o vive e o sabe, esses medos se levantam e 

desaparecem entretanto, sim ou não ? 

 

Questão : sim. 

Portanto mais razão. É apenas similar a um sofrimento crônico ou um medo crônico, instalados, 

são episódios de medo.  O simples fato hoje de olhá-los, você lhes dá corpo, você lhes dá 

presença.  Eu não te disse para ignorá-los, eu te disse para observar, eu não disse explicá-los, nem 

mesmo compreendê-los. Então eu não sei, quando há o medo, encontre-se alguma coisa, não 

importa o que, eu te disse, olhe um filme, pode ser agitar um sino para não estar parada. Observar 

e atravessar não quer dizer estar parada, isso quer dizer permanecer no observador, não negar, 

porque se você o nega ele vai se reforçar, acolhê-lo aí também. 

Hoje é no Acolhimento que se encontra a capacidade de resolução pela Inteligência da Luz, e não 

alimentando, não tendo medo do medo, porque ele é incompreendido, porque você não sabe de 

onde ele vem.  É realmente, não uma técnica nem uma ajuda exterior, é uma compreensão, não 

do medo, mas dos mecanismos próprios da tua consciência quando isso se produz.  O medo é 

experimentado e vivido antes que ele te paralise, como é o caso em algumas ocasiões. 

Bata-se no peito, chame uma amiga, mas não para falar do medo ou dizer « eu tenho medo », 

para falar de qualquer outra coisa, do tempo que faz.  Desvie a consciência mesmo ao efêmero. 

Nesse momento você não pode mais alimentar o medo, e como ele não sabe mais como te 

agarrar, eh bem ele desaparecerá por ele mesmo.  É isso a Inteligência da Luz, é isso o estado de 

Graça. Observem, nos últimos anos de minha vida, eu tinha o que vocês chamam um câncer, em 

um lugar que dá dores terríveis. Ah certamente eu senti um cansaço, mas eu estava sempre o 

mesmo. Quando vocês são liberados ou a caminho de, quando o Espírito se revela, atenção ao que 

vocês alimentam. Sobretudo quando o medo chega, não o deixe pegá-lo na garganta, no ventre, 

não se oponha, não resista, mas ocupe-se de outra coisa.  Isso não quer dizer desviá-lo, como eu 

disse, isso quer dizer derivar a vibração da Luz, a consciência e o pensamento, sobre alguma coisa 

mais agradável.  Isso não caminhará talvez na primeira vez, porque há o medo do medo, mas isso 

caminhará muito rápido. 

De maneira geral, no que eu vejo, há uma forma não de emotividade, mas de impressionabilidade, 

quer dizer de impressões, de impactos muito importantes.  Isso quer dizer o que ?  Que tua 

consciência está voltada para a projeção.  Permaneça tranquila, no silêncio, fale com uma amiga 

de outra coisa.  É você, eu não digo que você é responsável por esses medos, quer isso sejam os 

hábitos ou as feridas, pouco importa, é a conduta de hoje que não está adaptada. O que você olha 

o alimenta, o que você observa é atravessado e não pode ser parado. É nesse sentido que eu 

emprego a palavra « derivar », derive tua consciência, teu pensamento ; ali naquele momento, 

qualquer que seja a causa do medo, da dor, ele não poderá te segurar.  O resultado será diferente 

quanto à duração, quanto à intensidade, quanto à frequência, e muito em breve você rirá disso. 

Então o mestre do tempo diz o que ? 

 

Obrigada Bidi. 
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Eu vos agradeço, e vos digo até logo. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/10/18/bidi-partie-4-qr-octobre-2017/ 

 

PDF (Link para download) : bidi - PARTE 4 - QR - Outubro 2017 
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BIDI – PARTE 5 – Q/R – Outubro de 2017 

 

Ora bem, aqui está Bidi. Vamos instalar acolhimento e silêncio antes de recomeçar. 

 

...Silêncio... 

 

Bom, passo à escuta. 

 

Pergunta: Gostaria simplesmente de dar testemunho duma alegria e duma leveza intensas, no 

silêncio do coração, e com todos. Não tenho nenhuma pergunta pessoal. 

 

Acolhemos então o teu testemunho. Basta que te mantenhas assim, de agora em diante, o tempo 

todo, em permanência. Aproveita esta ocasião, que te é oferecida por ti mesma, para realizar que 

o que se produz na minha presença é exactamente a mesma coisa que se produz na tua presença. 

Nada tens a considerar, nenhuma regra a observar; apenas tens de deixar ocorrer agora e sempre 

o que se produz no momento, que é o que vai acontecer convosco, em número cada vez maior. 

Quaisquer que sejam as vicissitudes da vossa vida, os problemas, as obrigações, tudo isso 

desaparecerá perante esta beatitude, sem esforço, com evidência e, diria até – desta vez situo-me 

no vosso tempo -, cada dia que vai passar verá, no que a muitos diz respeito, que uma leveza, uma 

Alegria sem igual virão à boca de cena e tomarão o comando. 

 

Entreguem-se a isso, sem o explicar ou compreender mas vivendo-o com intensidade, com 

verdade, com humildade. Não é preciso mais nada. Nem mesmo saber o que vai ser feito amanhã 

ou já a seguir. Não há necessidade de nenhum ponto de apoio ou de referência do vosso passado, 

da vossa história ou dum qualquer modelo. Despojem-se. Deixem a nu essa jóia, não tanto através 

duma acção mas antes duma evidência que está presente. É ai que está a Verdade, a que vos 

coloca na permanência da Alegria, na permanência do coração e da Eternidade. E mesmo que uma 

experiência tenha sido vivida antes, ou que ainda o não tenha sido, é aí que está a Verdade, é aí 

que vocês são simples e verdadeiros. 

 

Façam a diferença, mesmo pensando em recordações agradáveis. Não há ponto de comparação 

possível. Esta Alegria sem objecto, esta leveza, esta Evidência é independente de todas as 

circunstâncias da vossa vida, da vossa idade, tanto das vossas desgraças como das vossas alegrias 

efémeras. Nada mais há, todo o resto deriva disto, todo o resto mais não faz do que passar. E o 

que fica - nem mesmo a experiência - ou o que ficará, é o Único, o Supremo, o testemunho 

indirecto daquilo que se redesenha e do que é reencontrado. E quando estão neste 

posicionamento, que é o mais ajustado, já não têm necessidade de palavras, de projecções, de 

consciência; irradiam ao infinito, ultrapassando largamente o quadro desta terra em que estão 

instalados. 

 

Bem-vindos ao lar, e isso é contagioso, como se verá, bem mais contagioso do que o pior dos vírus. 

Tudo daí decorre, tudo aí está compreendido. É a vossa natureza, é a nossa natureza Uma. 
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Sobretudo, não há que tentar retê-lo ou reproduzi-lo na tua memória, é aqui que ele está. E aqui 

tu és a Vida e não mais a tua vida espartilhada com tudo o que passa, que aparece e desaparece. 

 

...Silêncio... 

 

Quem vai falar, agora? 

 

Pergunta: Obrigada, Bidi, por toda a força que irradia e pela alegria que traz. Não tenho 

perguntas mas acolho o que me queira dizer. 

 

Vou-te responder, a ti, que, pelo que dizes e vives, pelo que vejo, não tenho mais nada a dizer, 

basta que o vivas a cada respiração, em cada ocasião. Só depende de cada um de vós, a partir de 

agora, que isso não se extinga nunca, que isso nunca desapareça, aconteça o que acontecer, 

porque já não são a vossa vida, nessa situação, mas a Vida. Todo o resto se faz naturalmente, sem 

esforço, repito, com evidência, com facilidade. Encontram-se e reconhecem-se. E se não for hoje, 

será num outro instante do presente, está em marcha. Assim, que importância tem o fim de Kali 

Yuga, o que é que pode ser importante para ir para a frente no que diz respeito ao que é 

verdadeiro, único? A única e real espiritualidade é aí que reside, tudo o mais são balelas, ilusões 

que passam. 

 

Não é preciso vestuário especial, não são precisas palavras especiais a partir de agora, não é 

preciso nada. Deixa-te viver e deixa que a Vida te viva. Vai-se constatar que, querendo voltar atrás, 

o que duvido, isso desencadeará uma forma de sofrimento que não é um sofrimento físico mas 

antes um sentimento de perda; ora vocês já não podem perder-se. A qualquer acontecimento que 

tiverem para viver, íntima ou colectivamente, tragam o que são. Todo o resto passa, todo o resto 

se desenrola e vocês permanecem, aconteça o que acontecer ao vosso corpo, à vossa história, ao 

vosso mundo. É coisa que não tem a mínima importância. Tudo é relativo no que é passageiro. 

 

O que assim é vivido, por alguns, por muitos, aqui ou ali, é a única Verdade. Poderia dizer que é a 

única chave útil, a única porta que não existe. É o único posicionamento certo, totalmente 

verdadeiro, absolutamente verdadeiro. É preciso esquecer até as noções de Absoluto, de Supremo 

e do que se quiser, porque se está precisamente na antecâmara. É o lugar certo, o sítio próprio. 

Não peço que acreditem em mim, mas experimentem pessoalmente. É daí que vem a autêntica 

solidez, a autêntica certeza, desse ponto em que mesmo as incertezas da vossa vida, do vosso 

mundo, são relegadas ao esquecimento, como uma enorme farsa – que é. Aqui, nada mais é 

necessário. 

 

O espírito reencontra-se, a Verdade aparece inteira em plena luz. Embebam-se inteiramente nisso. 

E, se tal for perceptível, não temam, isso vai cair dentro de vós, também, é inelutável. Não pode 

haver outra saída possível além da Alegria, esse santo dos santos, e notem que, para muitos, aqui 

e ali, mesmo as etapas intermediárias da experiência da vibração, dos circuitos, dos chakras e sei 

lá mais o quê, tudo isso é relativo. 
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Diria até que há mais certezas nesta leveza e nesta Alegria do que no facto de experimentar e 

viver certas sensações, certas vivências, certas experiências. Acabaram-se as experiências, estão 

num estádio para lá de qualquer estádio, seja o que for o que vos diga a vossa pessoa, a vossa 

mente, a vossa vibração. É simples. Verifiquem, constatem, não reprimam nada. E por cada um 

que se reencontra, numerosos irmãos e irmãs se reencontrarão. É fácil. Não é um trabalho, não é 

uma ascese, é o “sim” total à Eternidade, à Vida, não à simulação. É aqui que está tudo. 

 

...Silêncio... 

 

Quem mais quer falar, exprimir, perguntar, dizer...? 

 

Pergunta: não tenho perguntas, acolho com gratidão infinda a sua resposta. 

 

...Silêncio... 

 

Aqui está o que te digo, e que não é uma resposta propriamente dita a uma pergunta que não 

existe, mas antes uma ressonância que se vai produzir agora ou mais tarde, pouco importa. Mais 

uma vez, não procures compreender, acolhe. O valor que dás a qualquer elemento deste mundo, 

em qualquer aspecto deste mundo, nunca poderá aproximar-se do valor de quem és. Então, volta-

te com toda a sinceridade, em toda a Verdade, para este valor que nunca pode ser minimizado, 

medido, pesado. Assim, o que resta de fardo não poderá continuar presente. Não te ocupes dos 

fardos mas do valor, do teu valor naquilo que és. Nada há de mais estimável. É o ouro mais puro e 

o único tesouro; é o que tu és e isso não tem preço. É um bálsamo. Assim, nenhuma carência pode 

sobrevir, falte o que faltar no que toca à pessoa, em aparência. Mas a sensibilidade ao que é 

aparente, ao “eu” desaparece então, para ti. 

 

...Silêncio... 

 

Escuta o silêncio, ele fala verdade. Mantém-no, alimenta-o com o teu sorriso. É necessário para ti, 

como para cada um de nós, de vós, viver isso, esta exclusividade do Amor, da Alegria, da leveza 

que inclui todo o resto na mesma frescura, na mesma leveza, na mesma evidência. Aí reside a 

verdadeira humildade, em reconhecer este tesouro, em encontrar a Verdade imutável e tudo o 

resto se torna claro, não no sentido mental de compreensão ou explicação, mas fica claro porque 

é a Verdade. E esta Verdade é uma certeza inabalável que não admite discussão, que não admite 

interrogação. Sabem-no bem: é isto o que são, sem excepção, qualquer que seja o vosso 

posicionamento actual. 

 

Esta contagiosidade de que falava não é linear ou aritmética, é exponencial; para vocês e para os 

que vos rodeiam. O movimento foi desencadeado, a imutabilidade aparece, varre tudo o que 

deixou de ter razão para existir, tanto dentro como fora. Olhem à vossa volta. Quanto mais se 

voltam para dentro, quanto mais olham para dentro, tanto mais se tornam imutáveis, leves, mais a 

densidade da Alegria ocupa todo o espaço e todos os tempos. Deixa de haver lugar para a pessoa, 

deixa de haver lugar para qualquer lenga-lenga espiritual. Já não estão em estado de Graça, são a 
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Graça. Já nem é preciso considerar um estado, não se trata duma experiência. Mesmo que isso vos 

pareça ter passado, tal não passará jamais. E aí não há lugar para o sofrimento, para os remorsos, 

para as projecções, para a espera, para esperança ou desesperança. E, então, poderão dizer: tudo 

se cumpriu, na verdade. E aí, saem do tempo, sem jamais serem afectados por um tempo a passar 

ou a esperar. 

 

...Silêncio... 

 

Quem quer falar? 

 

Pergunta: não tenho perguntas mas acolho com alegria e gratidão o que me puder dizer. 

 

Acharam uma fórmula feita, hem? Mas está bem, é simples. 

 

E tu, que tens tu a dizer do que és? 

 

Pergunta: que se cumpriu. 

 

E... 

 

Pergunta: e que é simples. 

 

E…  

 

Pergunta: que a Alegria perpétua começou. 

 

Então, não é apenas contagioso, não é apenas exponencial; vai ser cada vez mais grave essa 

Alegria, essa leveza, essa densidade. Não coloquem barreiras. Anunciem a boa nova, não por 

palavras mas sendo o que são, isso é mais do que o suficiente, amplamente, largamente. Repito, 

para ti como para qualquer um: tudo daí decorre, o santo dos santos. Chega de história, chega de 

templo, chega de corpo, chega de consciência, mesmo se é a vossa consciência a experimentar 

essa vivência. São a Vida. É verdade e tudo o que vos parecia verdadeiro antes, deixa de ser 

verdadeiro face isto. Então, partilhem, e a melhor forma de partilhar é deixar ser o que é. Como 

dizia um dos Anciãos: sejam mandriões. 

 

Guardem as forças para o que a pessoa tem a fazer, mas essa força que aparece, transparece ou é 

reencontrada é o vosso alimento. Alimentam-se, assim, de si próprios e este alimento existe em 

super-abundância, nunca vos faltará, ele é eterno, permanente, irremediável. Não sendo isso um 

estado, não pode desaparecer, só pode aumentar ou, pelo menos, dar a impressão que aumenta 

mas esteve sempre aí, intacto, só que ocupa todo o espaço e todos os tempos. 

 

...Silêncio... 
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Então, quem quer falar? 

 

Pergunta: agradeço por tudo o que me ensinou. O meu coração ficou em Alegria a partir daí e 

num reconhecimento infinito. E aberto de par em par para ouvir o que tem a dizer-me. 

 

Não te esqueças também do reconhecimento para contigo própria. Sê reconhecida para com 

aquilo que és, quer dizer o Todo, em toda a parte, e o nada aqui, qualquer que seja, no entanto, o 

papel que representes, que tenhas a desempenhar. Mas rectifico uma palavra: nada te ensinei a 

não ser a desaprender. Quando muito, quero ser realmente o esquecimento do que é conhecido e 

nunca vos ensinei nada a não ser, como acabo de dizer, a desaprender, a desembaraçar-vos do 

supérfluo, do que vos traz obstrução. E nada posso reivindicar, isso vem de vocês, real e 

concretamente. Em qualquer lado aceitaram não ter de continuar a fazer esforços, verificar por si 

próprios, em si próprios, esquecer todos os discursos, todas as experiências passadas. Ousaram 

ficar nus, simples, verdadeiros. Mesmo que isso não dure mais do que cinco minutos, já é 

suficiente. Tudo mudou, tudo foi reencontrado. 

 

Estão, pois, no verdadeiro serviço, na verdadeira doação, a que não espera nada em retorno, nem 

recompensa, nem agradecimentos, nem gratidão, porque isso é Evidência. 

 

Eu sou cada um de vós, vocês são cada um de mim, em vocês e em mim. A Fonte já o disse: o 

Salvador está em ti, revela-o. Sempre dissemos que são vocês a fazer esse último passo. Claro que 

há aquilo que está antes, mas digo-vos sinceramente, mesmo este antes, em relação ao presente, 

não passa duma balela. Permitiu-vos simplesmente aligeirar os pesos mais gravosos: os pesos do 

medo, os pesos do chamado Karma, o peso do mental, das vossas histórias, dos vossos hábitos. 

Mas a alegria não está aí, está no que se passa agora. Libertos, despertos, vibrantes ou sem nada 

sentir, isso hoje não faz diferença. É o que acontece. Quando digo que se encontra o que sempre 

lá esteve, quando há essa Alegria, fica-se a saber automaticamente que é a Verdade, que nada 

mais pode existir. Todo o resto é fútil, como qualquer um constatará por si próprio. 

 

Quem quer dizer ou falar?  

 

Pergunta: também não tenho perguntas pessoais mas escuto agradecidamente o que tem para 

me dizer. 

 

...Silêncio... 

 

Escuta o verbo de Amor que desabrocha no teu ser. Ele canta a Ressurreição, ele canta a 

Evidência. De momento não passa dum murmúrio, mas este murmúrio vai tornar-se bramido, 

explosão de Alegria, de limpidez. Pratica a gratidão em ti próprio, mesmo que mais não seja do 

que um murmúrio. Encoraja-o, sem questões nem explicações. Nisso apenas há o que é 

verdadeiro. 
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O que é chamado de Teofania, hoje, é para viver convosco próprios. Eu não passo dum catalisador, 

não ajo, não faço nada. O que captam e sentem é a vossa ressonância eterna. 

 

O murmúrio torna-se bramido, o bramido torna-se o Coro dos Anjos, o Coro dos Anjos conduz-vos 

ao Paracleto, o Impessoal é vivenciado, o Cristo é encontrado, a Liberdade vai surgir. Não deixes 

que pensamentos banais contrariem esse bramido que chega. Não te preocupes com o amanhã ou 

com o ontem, deixa chegar a ti a criança interior. 

 

… Silêncio... 

 

Quem quer falar ou dizer? 

 

Pergunta: não tenho perguntas. Acolho a sua Luz na alegria, estou à sua disposição. 

 

...Silêncio... 

 

A minha Luz, como dizes, é a tua Luz. A Luz é infinita, não pode ser propriedade de ninguém, é a 

mesma para todos, seja qual for o papel, a cena de teatro representada. Nessa Alegria e Luz que 

és, não há bem nem mal, há o Todo, a plenitude, a felicidade na qual o bem e o mal não podem 

sequer ser concebidos ou imaginados. Isto sepulta, de forma definitiva, o que vos podia parecer 

estar a entravar, limitar, restringir. És bem mais vasto do que aquilo que podes imaginar, antecipar 

ou sonhar. É de tal modo vasto que nada lhe pode escapar. Assim, tudo o que tens a viver aqui ou 

ali, faz-se com a mesma leveza, a mesma evidência, quer no acto mais preciso, material, quer no 

acto mais subtil, mais invisível. 

 

Há bastante tempo, alguns anos, creio, recorria-se à resposta do coração nas escolhas, nas 

decisões, quaisquer que fossem. Actualmente, a cada dia, o coração tem resposta para tudo. Para 

já, porque há Evidência e a resposta é o Silêncio, numa altura em que a Alegria se expande cada 

vez mais. É um júbilo, como foi dito, é uma bem-aventurança. Não se encontra nenhum 

qualificativo satisfatório: é por isso que o silêncio é importante. Não para guardar num cofre, mas, 

pelo contrário, para deixar emergir mais e mais, deixar isso aparecer. 

 

Nada pode rivalizar, nada pode confrontar-se com esta realidade. Tudo o que se lhe quiser opor, 

em vocês, na vossa personagem, na vossa vida, não pode senão ser consumido pelo Fogo do 

Amor. Este Fogo do Amor actua; mesmo sem carácter imediato, depressa se constatará que estas 

palavras não são palavras ao vento, são palavras de verdade. Quando vos é dito, por diferentes 

mestres, que o Amor é a força mais poderosa, hão-de verificar a exactidão destas palavras. 

Igualmente se haverá de verificar que nenhum medo se pode instalar, que será queimado, que 

nenhum sofrimento poderá perdurar, que será dissolvido. 

 

A imagem é que estão num processo de identificação do que são. Como disse, estão a 

reencontrar-se. Não é uma coisa que é encontrada, porque o que era desconhecido no interior da 

pessoa, naquilo que intimamente são, é qualquer coisa que é conhecida, que não deixa qualquer 
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sombra, nada em suspenso, tudo é claro e límpido. Então, nada mais há a fazer do que ir em paz, 

viver o que a vida te faz viver. Nada mais pode ser perdido ou ocultado. Isto é a Liberdade. Todas 

as outras verdades daqui derivam. 

 

Será cada vez maior o número dos que observam e vivem que a cabeça não serve para nada, que 

ela apenas serviu para manter uma história, a falsidade, na interacção duns com os outros. 

Divididos e separados, aparentemente, eram precisos meios para comunicar, para que cada um 

contasse a sua história, mas, de facto, aquilo que é vivido é uma história única, comum a todos, 

não há senão diferença de formas e de histórias anexas. Isso não vos limita em nada, faz cair todos 

os limites, mesmo os do vosso corpo. 

 

...Silêncio... 

 

Quem quer falar? 

 

Pergunta: um grande, grande obrigado por toda esta partilha de Alegria e Verdade. Não tenho 

perguntas. Sou toda ouvidos e muito feliz por assim estar. 

 

Vamos lá ver... Como é que devo interpretar: “tout ouïe” ou “toute oui”? 

 

N.T.: estamos perante um jogo de palavras entre “tout ouïe” (toda ouvidos) e “toute oui” (toda 

sim, toda pelo sim), que não é passível de tradução exacta. 

 

Pergunta: toda ouvidos. 

 

Mas eu prefiro “toute oui”. Então escuta, minha irmã, escuta o que digo ao teu coração. 

 

...Silêncio... 

 

O que tenho a dizer-te cabe no teu sorriso e no meu sorriso. Então digo-te, agora que disseste 

“sim” e que és toda ouvidos: sorri, pois o sorriso é a muralha inviolável para os padecimentos 

ilusórios deste mundo, em qualquer circunstância ou acontecimento e o sorriso dos teus lábios é o 

sorriso do teu coração. Assim sendo, o brilho do olhar torna-se a radiância do coração. Então, no 

silêncio das palavras, o Anjo da Presença canta a tua ressurreição. Quem poderia ter o orgulho ou 

a vaidade de se opor a isso? Mesmo o que foi chamado, creio, pelo Comendador, “maus rapazes 

ou fantoches” mais não são do que fantasmas, a partir do momento em que jogam esse jogo. 

Nada podem contra o sorriso, nada podem contra a Liberdade. Aliás, para eles é uma grande lição 

que os ajuda a reencontrarem-se, também. Nada é grave no Amor, tudo é acertado; uma vez 

encontrados, tudo é perfeito, inteira e totalmente. 

 

...Silêncio... 

 

Quem deseja falar? 
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Estamos a chegar ao termo do tempo estabelecido mas podemos ocupar-nos ainda duma 

pergunta. Mas ainda há outras questões. 

 

Então posso ficar à vossa disposição num outro momento, se necessário. 

 

Há ainda uma última pergunta? 

 

Pergunta: a cada uma das suas presenças entre nós, fico numa alegria incomensurável e tenho 

uma profunda gratidão pela ajuda que me deu há alguns meses. 

 

Queria dizer-te então uma única coisa: eu estou sempre aqui como tu também estás, nunca te 

esqueças. Aquilo que captas não vem de mim, mas de ti, é aquilo que tu és. Mesmo isso, no limite, 

deves reencaminhá-lo para ti. Eu sou inteiramente tu, não numa forma mas no que diz respeito à 

jóia. Eu estou sempre aqui como tu sempre aqui estiveste, independentemente das aparências e 

vicissitudes desta Ilusão. Aceita esse facto e, mais do que tudo, experimenta-o, vive-o. Não 

precisas de objectos, de fotos minhas ou doutros. Nem precisas de pensar em mim. O pensamento 

está na cabeça, eu estou no teu coração. Eu sou o teu coração, o tempo todo, em tudo o que 

aconteça. 

 

...Silêncio... 

 

É capaz de ser tempo de vos dar descanso aos ouvidos. E como há procura – embora eu nada 

tenha a negociar - , voltarei quando me apetecer. Ah, estão-me a dizer que amanhã há uma 

história importante para ouvir, vou voltar depois. Enquanto espero, mesmo em silêncio, não posso 

desaparecer. Desapareci totalmente e o desaparecimento faz-vos aparecer por todo o lado. 

 

Bem, se há um desejo a formular - não é um pedido - é um desejo que vos parecerá evidente: não 

deixem isto, isto não vos pode deixar, aconteça o que acontecer; seja um desgosto, uma dor, um 

sofrimento, uma doença, uma alegria, isto está sempre por aqui. Pois bem, Bidi vai despedir-se e 

Bidi vai voltar. 

 

Em cada um de vocês, a Paz, a leveza, e, como dizia o outro, julgo eu, na vossa literatura: “Um por 

todos, todos por Um”. 

 

Até breve! 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Maria Teresa Santos 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/10/18/bidi-partie-5-qr-octobre-2017/ 

 

PDF (Link para download) : BIDI – PARTE 5 – Q-R – Outubro de 2017 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/10/18/bidi-partie-5-qr-octobre-2017/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCOXFnOWFUQ0dWOUU
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BIDI – PARTE 6 – Q/R – Outubro de 2017 

 

Bem, Bidi está convosco. Instalemos o silêncio alguns minutos. 

 

… Silêncio… 

 

Bem, nós vamos poder retomar as nossas trocas. Quem tem a palavra? 

 

Questão: Bom dia Bidi. Não há nenhuma questão em particular mas é com reconhecimento que 

eu acolho, se tiver alguma coisa a dizer-me. 

 

Bem, eu constato que tu te rendeste à evidência do que tu és. Assim, portanto, a testemunha que 

tu és vê, com cada vez mais acuidade, o que pode ainda restar ver nos fragmentos de histórias 

recentes, e tu constatas, além disso, que existem cada vez menos elementos e acontecimentos 

dessa história, presente ou passada, que ainda podem perturbar o que quer que seja desse 

testemunho. Há portanto uma forma de estabilidade que te conduz naturalmente, e de forma 

cada vez mais espontânea, sem esforço, sem vontade e sem desejo, a não mais ser afetado por 

aquilo que ainda te podia afetar, vindo do teu corpo ou da história, até há pouco tempo. Tu 

esperavas, talvez, qualquer coisa mais espetacular ou mais decorada mas não, é a vacuidade, o 

Silêncio, onde não há necessidade de mais nada. Não fiques desapontada por seres passada por 

aquele ou aquela que procuram ver, compreender, viver as experiências, por esse ou essa que se 

deixam viver pela vida. 

 

Precisas, a partir de agora, de simplesmente te colocares nessa postura de acolhimento, quaisquer 

que sejam as circunstâncias, e não unicamente no momento em que estás tranquilo e vazio e só. A 

testemunha está presente a cada instante. É uma atitude do teu mental, do teu personagem, que 

se retifica profundamente e que te permite descobrir o que está além de toda a experiência, 

mesmo de todo o contacto, eu diria, com outra coisa além do essencial. Não tens mesmo 

necessidade de construir histórias intermediárias, nem mesmo de receber outras compreensões 

ou outras explicações; para cada um, como para ti, é essencial. 

 

Eu diria que a Paz, e em breve a Alegria, é o elemento mais importante, porque cada vez que isso 

é vivido, e é cada vez mais frequente, tu constatas que ele deriva ainda mais do apaziguamento, 

da tranquilidade. Mesmo o corpo, através da sua medida normal, não te afeta mais.   Assim, as 

virtudes do Silêncio, não somente das palavras mas sobretudo da própria consciência, é verificada 

como sendo mais rentável para a tua vida. Tu ilustras na perfeição que a passagem de um para o 

outro se pode fazer independentemente das experiências, das energias ou das vibrações. 

 

Resumindo, eu diria que tudo é mais leve, sereno e pacífico. Não esperes nada de preciso 

relativamente à Alegria, ou seja, não coloques distancia entre um desejo, entre o que já foi vivido 

e que está, eu lembro-te, no outro lado da sala - a Paz, e do outro lado a Alegria - , mas não 

projetes nada sobre o que poderá ser essa Alegria porque ela não corresponde a nada de 

conhecido. Contenta-te em te repousares na testemunha e na Paz, ou no apaziguamento que daí 
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resulta. Tudo o resto, a partir de agora, acontece ao seu ritmo e é natural.  E como tu constatas, 

isso não depende unicamente de um estado prévio, de uma curiosidade ou de uma 

interrogação.  Como para cada um é a Evidência que substitui a explicação, são os resultados que 

substituem a compreensão. Assim, o apaziguamento te conduzirá também, naturalmente, à 

simplicidade, onde não há lugar para o mental nem para qualquer referência conhecida. 

 

Eu não tenho mais nada para te dizer a não ser constatar isto.  Eu não tenho mais nada para te 

especificar, porque tu o constatas por ti mesma, na tua experiência. 

 

Quem quer falar ? 

 

Questão: Eu não tenho pergunta e eu agradeço por aquilo que me quiser dizer. 

 

Depois do silêncio, que é muito mais, falando no teu caso, que as minhas palavras, eu te direi 

isto:  é preciso ousares, sempre mais, ousar deixar todo o conhecido. Deixa a espontaneidade que 

se manifesta muitas vezes na tua vida efémera, ser a mesma no teu interior.  Assim, portanto, 

reconhecido e vivido o princípio da espontaneidade, resta-te apenas aceitar essa espontaneidade 

em todos os teus estados e experiências. Deixa correr o que acontece, não pares nada. Da mesma 

maneira que, a partir de agora, tu começas a ter mais confiança na Vida, nos inumeráveis setores 

do teu efémero, é preciso, é necessário, que essa confiança existe também no seio do invisível.  

 

Com efeito, permanece uma necessidade de catalogar, não na tua vida efémera mas no que 

acontece no estado de testemunha. Não há necessidade de saber ou de definir, quando acontece 

o que quer que seja no interior, de se deixar expressar uma qualquer perspicácia, não uma 

qualquer  interpretação mas descriminação, entre verdadeiro e falso, bem e mal, mas acolher sem 

hesitar tudo o que chega. Tu não arriscas nada.  É da qualidade da tua imutabilidade que acontece 

a impecabilidade interior. 

 

No seio da tua Eternidade, nada do que pode acontecer, pode ser qualificado dessa maneira. 

Mesmo um elemento interior que pode parecer não ser da ordem da verdadeira Luz, tem sempre 

a sua razão de ser, e é precisamente mantendo essa imutabilidade que não há mais necessidade 

de descriminar, de ter uma opinião, mas simplesmente de deixar atravessar o que a Vida te dá ou 

te mostras.  Nesse momento tu constatarás uma adequação, um encaixe perfeito, e tu não farás 

mais diferença no que se vive na tela do teu mundo e na tela da Verdade. Esta combinação, em 

sintonia se tu preferires, te permitirá, desta vez, constatar a implantação da Graça.  Tu constatarás 

também, depois, que a Evidência, não é uma palavra vã e que a melhor localização só pode ser a 

do acolhimento incondicionado e incondicional. 

 

Isto está a caminho.  Resta-te apenas perder o hábito que tu tens, ao nível íntimo, de reproduzir o 

que tu fazes no exterior, ou seja, a necessidade de armazenar e classificar.A classificação faz-se 

sozinha.  O que deve ser jogado, é jogado sozinho.  O que deve ser guardado, é guardado e 

mantido sozinho. Tenta, e tu conseguirás sem nenhum dificuldade, nada arrumar,  nada relacionar 

com o que a Eternidade e a tua localização te propõem. A limpeza faz-se por si mesma, não é 
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como na tua casa, a organização faz-se pela inteligência da Luz. O que não for compreendido no 

instante presente, ou suficientemente esclarecido, sê-lo-á no instante presente seguinte. 

 

E não esqueças, além disso tu constatas, que quando tu estás no lugar da testemunha ou do 

observador, por vezes há essa necessidade de explicar, de compreender, que surge, que é natural 

também até um certo ponto, mas que te dá a ver que isso é um entrave ao que se vive. Tu já o 

compreendeste. Então, deixa as coisas acontecerem, tu não tens necessidade de as notar para te 

lembrares.  Portanto, deixa a vida fluir, não a congeles em caixas ou em escritos.  O que se elimina, 

elimina-se, o que deve permanecer, permanecerá. Não é um problema de memória, como com as 

coisas vulgares, a triagem faz-se sozinha.  O que deve permanecer, permanecerá, o que deve 

aparecer e desaparecer, qualquer que seja a sua importância no momento, desaparecerá. 

 

Resumindo, não serve para nada amontoar, classificar, organizar, mas estar sempre vazio, novo e 

pronto para o instante presente.  É precisamente, eu diria, um hábito do efémero que se transpôs 

para a testemunha, mas que não tem nenhum interesse e nenhuma vantagem.  Sobretudo neste 

estado de testemunha, guarda na tua mente que quanto mais preguiçoso fores mais verdadeiro 

és, exatamente o inverso no efémero.Aqui é a Evidência é a facilidade. Se tu estás ocupado no 

Acolhimento enquanto testemunha, tu não te podes servir do que tu utilizas no teu quotidiano. 

Deixa as coisasordenarem-se, resolverem-se, articularem-se por si mesmas.  O que tu não vês, de 

momento, enquanto testemunha, está inscrito na testemunha.  Revelar-se-á, mostrar-se-á, se for 

necessário.  Não te sobrecarregues com nada de supérfluo. Tu já o fazes muitas vezes. 

 

Eu peço-te simplesmente para veres que nos casos em que este reflexo surge, de classificar, de 

triar, de organizar, o que resulta daí faz com que a tranquilidade, ao retornar ao seio do efémero 

mais quotidiano, não seja tão tranquila como nos momentos em que tu te deixas viver sem querer 

dirigir, triar, organizar, emprega as palavras que quiseres. 

 

Quem quer falar?  

 

Questão: Eu não tenho questões mas eu escuto, eu acolho na Alegria, no meu coração, o que tu 

tens para me dizer. 

 

No teu caso, eu quero apresentar-te as coisas assim. No momento há uma espécie de balança. 

Imagina uma balança com os seus dois pratos; se um desce o outro sobe.  No que vocês 

nomearam este último face a face, na tua posição foi-te dado a ver isso.  Nos seus movimentos, 

parece-te que os teus pratos não podem estar equilibrados. É evidente. Há um que subirá sempre 

mais e outro que, quando ele tiver parado de descer, não existirá mais. Qualquer que seja a tua 

experiência, que é real, tanto interior como exterior, será desejável que tu não te interrogues 

sobre estes movimentos. Eles participam, tanto um como o outro, no equilíbrio final e definitivo. 

 

É exatamente para ti que é útil, esta espécie de oscilação que contribui, portanto, para a Paz e 

para a imutabilidade.  É uma regulação que se faz e não um desequilíbrio. Este ajustamento 

extremamente fino que a vida te joga, mesmo que seja menos frequente, mas por vezes mais 
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amplo, não deixa dúvida nenhuma quanto à finalidade. Contenta-te, não em acolher,  tu já o fazes, 

mas em aquiescer a este movimento.  Ele é para ti a Vida que te conduz à imobilidade. 

 

Isto quer dizer que na tua experiência não é a imobilidade que é descoberta mas é a experiência 

do movimento desse balanço, de qualquer modo, que cria o equilíbrio, que não é vivido sempre 

como um equilíbrio - no momento. Especialmente porque, como tu o constatas, desde há muitos 

meses, isso te perturba cada vez menos.  O que possa dizer ou interrogar-se, por vezes, o teu 

personagem, ele faz emergir, assim que tu o vives, um sentimento de maior disponibilidade e 

portanto de escuta, não de histórias, mas de escuta da Vida. A iluminação, mesmo que te pareça 

inconstante ou insuficiente, pelas suas oscilações, contribuiu para tornar os acontecimentos a 

viver, qualquer que seja a sua importância ao nível da tua vida, não apenas com retrospetiva mas 

sobretudo com mais leveza, quaisquer que sejam, por vezes, alguns elementos salientes que 

poderiam fazer-te  pensar o inverso. Não é nada.  Tu o constatas facilmente nos instantes que se 

seguem a este género de interrogação. 

 

No teu caso, também, a localização da testemunha, quaisquer que sejam esses famosos 

movimentos, preenche-te, à tua maneira, de uma certeza inabalável, da tua eternidade e da tua 

natureza.  Não te ocupes com aquilo que, por vezes, te pode dar a impressão de estar encalhado 

ou resistente, o simples facto de observar este movimento livra-te e permite-te evitar permanecer 

congelada no que te parece preso. Observa, simplesmente, e deixa passar. Eu falo, aqui, de 

mecanismos íntimos para viver ao nível da testemunha ou do observador. Tu sabes bem que na 

vida ordinária, de todos os dias, há momentos em que isso não pode ser possível, quando uma 

ação te é pedida, mas isso é, de facto, possível mesmo ao ler, mesmo ao olhar uma tela, mesmo 

ao discutir. 

 

Quem quer falar ? 

 

Questão: Eu não tenho nenhuma questão particular para lhe colocar mas acolho com Alegria o 

que tiver para me dizer. 

 

Então, permite-me, antes de responder, colocar-te também uma simples questão, e sê 

espontânea na resposta: quem és tu? 

 

Questão: Eu não sei. 

 

E tu estás contente com a tua resposta. 

 

Questão: Não, mas eu não vejo outra coisa para responder. 

 

Então, aqui está o que eu tenho para te dizer.  De uma maneira geral, e aqui eu não vejo aqui 

diferença entre o efémero e o Eterno, existe no ator, mas também no espetador ou na 

testemunha, uma necessidade, que de qualquer maneira, tu também não explicas, que poderá 

corresponder ao que eu nomearia a necessidade de se ver no outro, ou seja, que 
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inconscientemente, mas por vezes conscientemente, existe uma necessidade de 

aprovação.  Entende bem que isto não é uma crítica, nem um erro, mas desde que haja procura de 

um sentimento, de aprovação, no olhar ou nas palavras do outro, tu crias em algum lugar uma 

dependência. Pouco importa onde ele se situa, é o principio da dependência.  

 

Ser autónomo é, em qualquer circunstância que seja, o aviso mais importante, a opinião mais 

importante, não será nunca definido em relação ao olhar do outro, nem mesmo em relação ao 

que pode ser lido. É isso que é a resistência, não no que tu és, nem no efémero nem no Eterno, 

mas antes uma estratégia de comunicação, de relação, onde definitivamente o que está escondido 

dentro disso, é isso, quer dizer que tu dás mais créditos, de maneira geral, ao que é aceite, 

confirmado pelo outro, no sentido amplo. Há uma  necessidade, não compulsiva mas mesmo 

assim presente, de verificar, de comparar. É o único elemento que te faz responder “eu não sei”. 

 

É simplesmente uma forma, se eu posso dizer, de abordar a relação, a comunicação, onde há uma 

forma de vigilância à vida, aos olhares, à opinião, em detrimento de ti.Isto remonta a muito longe 

mas não vale a pena ir procurar, a necessidade de aprovação está ainda mais intimamente ligada à 

educação, certamente, mas também silenciosamente escondida, com medo de se enganar, mas 

também tem, em qualquer lugar, uma relutância ao olhar do outro e, portanto, isso priva-te em 

certas ocasiões, não sistematicamente, da Liberdade e da Autonomia.  

 

Sempre vos foi dito que neste momento, neste face a face último, nenhum comentário, nenhuma 

opinião deve interferir.  É preciso ousar estar sozinho, no Coração do Coração.  Mais uma vez, não 

interpretes isto como uma necessidade de te fazer ver ou de mostrar, mas simplesmente uma 

necessidade que não tem nada a ver mas que tu não controlas.  Aqui, também é um hábito. Não 

há nada para comparar, e nada do que é para viver, enquanto testemunha, pode ou deve ser 

contrariado ou pesado pelo  olhar ou pela opinião do outro.  É cada um consigo. 

 

E lembra-te que não há nem competição, nem superioridade, nem inferioridade, e que tudo isso 

só depende definitivamente da localização do teu ponto de vista.  É, se tu preferires, é como se o 

espetador, a testemunha, que olha o ator procurasse através das reações dos outros atores 

modificar o estado da testemunha ou do espetador.  Deixa desenrolar-se, sem à priori e sem 

procurar nem olhar nem opinião.  O que não impede de mudar o olhar ou as opiniões, mas não 

faças disso uma ferramenta que permita calibrar, medir, comparar. Permanece neutra, tanto para 

ti como para todos, como para cada experiência e tu sentirás os últimos pesos evacuarem-se.  

 

No teu caso específico eu direi que não serve de nada, no momento, que o espetador se afaste 

muito do ator, mas no teu caso haveria interesse em que o espetador e o ator, a testemunha e a 

personagem, se reunissem em algum lugar.  Então, por isso, é muito simples. Aceita que tudo o 

que vais jogar no personagem é realmente um jogo. O que eu quero dizer com isto é que, mesmo 

quando há uma gravidade, qualquer que seja o acontecimento, não seja tão ingénuo como a 

testemunha próxima do ator, ou o ator próximo da testemunha, entenda isso antes de ver e de 

viver que não há mais teatro, nem há mais ator nem observador.  
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No teu caso, devido a esse pequeno mecanismo que é uma forma de subjugação ao olhar ou à 

opinião do outro, que não é constante, felizmente, tu privas-te a ti mesma da tua liberdade.  Isto 

não quer dizer indiferença ao outro, bem pelo contrário, já que o outro és tu, isto quer dizer 

também que todos os comentários, todas as opiniões não têm nenhum interesse.  O instante 

presente nunca será uma opinião ou um comentário, é uma visão, dura, clara, precisa, profunda, 

que não pode ser acompanhada de opiniões de comentários. 

 

Então, não procures, mesmo se eu te dei certos elementos ligados à educação, não procures 

resolver o passado, porque tu tens, hoje, todas as capacidades para deixares evacuar isso.  Não 

serve de nada, e aqui eu não falo do teu caso específico mas de uma forma geral, não serve de 

nada sentir-se dependente de um comentário ou de um olhar, mesmo iluminado.  Vem um 

momento em que é preciso aceitar essa solidão, assumi-la plenamente. É um mecanismo da 

consciência, da Luz. O que foi nomeado “deixar a Vida viver-te”, é exatamente isto. 

 

Então, não vejam através das minhas palavras uma montanha para resolver mas simplesmente 

uma iluminação que vos deve permitir colocarem-se mais facilmente na porta de saída da 

ilusão.  Dito de outra forma, no teu caso:  tudo o que tu olhas, olha-te, e isso pode ser 

incómodo.  Então, o Acolhimento é um pouco diferente do olhar, é por isso que existem estas 

palavras como «ver», «clareza». Não olhes, sente.  Aqui trata-se verdadeiramente da orientação, 

se o posso dizer, do olhar ou do ponto de vista. 

 

Quer quem falar, evitando a frase estereotipada que todos vocês me repetem, hoje, desde o 

início? Falta originalidade. 

 

Questão: Obrigado por estar entre nós, mas eu não tenho questões e eu acolho com grande 

Alegria o que tem para me dizer. 

 

Não são as mesmas palavras, há a palavra «Alegria» a mais. Não se copiem, sejam originais nas 

vossas palavras. 

 

Eu faço-te uma pergunta: Quando tu estás na Alegria, sem sujeito e sem objeto, o que sentes tu, 

na energia, no vibral e no corpo? 

 

Questão: Bem, eu estou bem. 

 

O que é que tu chamas estar bem? 

 

Questão: Eu estou em Paz. 

 

O que é que é entendido, para além do que resulta disso, quem é a Paz?  Mas na Alegria, no facto 

de estar em paz, sentes uma necessidade, qualquer que seja, ou, por contrário, tudo parece 

óbvio? 
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Questão:  Não, eu não tenho necessidade. 

 

Então, o  que eu te posso dizer é cada vez mais, o facto de estar bem, na Alegria, em Paz, não 

poderá mais ser alterado. Desde que haja um acontecimento na tela da tua vida que possa parecer 

não ser agradável, qualquer que seja o conteúdo, será que deixas a mesma Paz, o mesmo 

sentimento de bem estar implantar-se, ou será que então te pode parecer  perder, realmente ou 

não, essa Paz? 

 

Questão: Não, eu não perco a Paz. 

 

Então, não tenho mais nada a dizer-te. 

 

Quem quer falar? 

 

Questão: Eu vou tentar modificar um pouco.  Eu estou feliz por partilhar este momento com 

todos mas, apesar de tudo, eu não tenho questões e eu escuto-o se me quiser falar de mim ou ... 

 

Falar-te de quê? 

 

Questão: Eu acolho as suas palavras. Obrigado. 

 

Quem disse «falar de mim» ? 

 

Questão : Eu. 

 

Então quem é ? 

 

Questão: Eu estou aqui… 

 

Mas quem disse «eu»? 

 

Questão: Eu. Foi a pessoa que disse «eu». 

 

De acordo. Tu, tu conheces-te. 

 

Questão: Talvez sim.  Não muito bem. 

 

Tu conheces a tua pessoa. 

 

Questão: Sim, ela é um pouco invasiva. 

 

Então, eu não vou falar de ti.  Como queres tu desaparecer, assim?  Para além de ti, da tua forma, 

aqui ou algures, de toda a história, tu sabes, e tu já o viveste, que é precisamente quando o que é 
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invasivo já não tem o direito de falar que tu sabes quem és, mas isso não és tu.  O que tu és não és 

tu.  Eu direi mesmo que não tem nada a ver contigo. 

 

Através das poucas palavras que tu me disseste, mas isto diz respeito a cada um, há um reflexo 

que é constante, o facto da ilusão deste mundo criar, de maneira por vezes brilhante, outras vezes 

insidiosa, a impressão de que tudo deve ser devolvido à pessoa.Aqui nós não estamos no olhar 

exterior como anteriormente, mas há um reflexo auto-punitivo.  Não é uma questão de ter tal tipo 

de pessoa, invasiva ou não, é uma questão de aceitar que quando nós te batemos com o Absoluto, 

o Último, o Desconhecido que não pode ser conhecido, tu deves aceitar que, da mesma maneira, 

agora, o olhar do outro não tem importância nenhuma, que o teu próprio olhar, sobre ti mesma, 

não serve para nada.  Há uma forma de  auto-culpabilização que coloca ainda mais distância com 

aquilo que é, no entanto, vivido. 

 

Resumindo, não escutes nada, não do exterior de ti, de qualquer forma tu só fazes a tua cabeça, 

mas não escutes o que te diz a tua cabeça.  Mergulha, e tu sabes fazê-lo, tu viveste-o, no vazio, 

onde não há mais nada.  Não escutes o que a personagem te pode sussurrar porque na Eternidade 

instalada, mesmo a criança interior não tem mais nada a dizer.  Como eu disse, a testemunha, o 

observador, está à disposição de cada um.  A testemunha ou observador, o espetador, não tem 

necessidade de conversar com o ator.O espetador não vai dizer ao ator isto ou aquilo, ele 

olha.  Ele ama ou não ama mas ele olha.  Tu és o que olha.  Há precisamente um défice de escuta, 

não da personagem ou do outro, isso tu fazes muito bem, mas da escuta do Silêncio, ou da criança 

interior, aquele que nunca pode trazer o mínimo julgamento sobre qualquer aspeto da tua vida, 

do teu personagem.  O que quer dizer que aquele que julga a sua pessoa não é mais espetador, ele 

é um intruso na cena de teatro, que dificulta o jogo, o espetáculo.  A testemunha, o observador 

está obrigado a estar no Silêncio para observar, para entender o ator. 

 

Mas isso já se viveu muitas vezes, não há volta atrás possível. São precisamente estratégias de 

evitar que não estão ligadas ao medo nem à falta de amor, mas eu diria que nem sequer são um 

hábito.  Como chamar isso?  É uma forma de formatação, não da educação mas que é muito 

mais  observada em certas atividades profissionais, que cria isso.  Então, o que é preciso como 

solução? Bem, no teu caso, é muito simples.Colocar não só a leveza mas mais, bem mais, a 

preguiça.  Porque é preciso fazer o que tu decidiste fazer, mas com o «eu não me importo», não 

há nada de sério.  O «eu não me importo» não te impede de fazer o que tu queres fazer mas 

torna-o mais maleável, mais óbvio, e aqui não haverá mais nenhuma invasão da cena de teatro 

pelo observador. 

 

Eu uso voluntariamente imagens muito simples para não vos levar mais ao que podia parecer 

importante há cinco anos atrás.  Mas não estamos mais nos conceitos, ou na imagem, na 

metáfora, como fazia o Cristo, é bem mais importante e impactante para o Espírito.  Isso permite 

desviar, atravessar o que está na frente do palco, o que também evita que vocês agarrem 

conceitos e que guardem a imagem.  Então, esta imagem não é uma imagem e não é um conceito, 

não é qualquer coisa que tenha sido vista, eu diria que é qualquer coisa que fala, talvez não à 
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pessoa, e esse não é o meu objetivo, nem o vosso, mas que fala ao santo dos santos.  É isso que 

cria o reencontro, que o recria, que o instala.  

 

Quem fala? 

 

Questão:  Eu realmente não tenho questões mas eu tenho uma curiosidade a adicionar.  Eu sou, 

pelo menos este corpo é “synesthète”... 

 

Como? 

 

Questão: “synesthète” 

 

Isso quer dizer ser estético de uma forma particular ? 

 

Questão:  Não.  As minhas perceções passam pelas cores, pelas sensações, pelos gostos.  É, por 

vezes, um pouco invasivo.  O que me pode dizer sobre isto e obrigado pelo esclarecimento geral. 

 

Então, primeiro, eu gostaria de compreender.  Quando tu pensas, quando tu queres alguma coisa, 

quando tu escutas música, há cores? 

 

Questão: Sim. 

 

Mas então, felizes os simples de espírito, isso quer dizer que não existem mais conceitos. 

 

Questão:  Isso pode sobrecarregar um pouco a tela mental. 

 

Mas o mental não é uma cor.  Ou então não compreendi nada.  Mas se, quando tu falas de cores, 

aparecem… 

 

Questão:  Sim. 

 

Portanto, se não existem mais conceitos e são as cores que aparecem e que são vistas, o que te 

incomoda é o quê? 

 

Questão:  Que isso possa impedir-me de refletir ou de participar na vida quotidiana.  

 

Portanto, eu resumo.  Alguém te fala e tu vês isso em cores. 

 

Questão:  Sim. 

 

Se tu respondes tu vês outras cores. 

 

Questão:  Sim. 
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E o que é que te incomoda?  Há muitas cores? 

 

Questão:  Se for muito complicado as cores assumem todo o sentido. 

 

Mas as cores são o sentido (significado).  Classifica apenas as tuas cores, como quando há 

conceitos e ideias, eles são montados, arrumados, ordenados.  No que tu expressas, se eu entendi 

bem, o mecanismo do pensamento não é feito de conceitos, de ideias, mas faz-se através das 

cores. 

 

Questão:  Sim. 

 

Portanto, o que perturba não são as cores mas a sobreposição ou o excesso de cores.  É isso? 

 

Questão: Sim. 

 

Tu tens a possibilidade de agir sobre o que é visto, ou não? 

 

Questão:  Acho que não. 

 

Uma cor que aparece de acordo com uma palavra que tu dás ou que tu recebes, tu podes 

organizá-la, ou não?  Parece-te poder estar ativa no que é visto, sobre essas cores, essas 

transparências que se encaixam e que se colocam em lugares diferentes? Porque é espacial? 

 

Questão:  Sim. 

 

Bem, o que é que te impede de repartir o espaço? 

 

Questão:  Eu não o sei fazer. 

 

Mas tu só pensaste em fazê-lo?  Olha, as cores claras transparentes estão em cima, as cores 

escuras estão em baixo.  As diferenças de tom vão do mais claro para o mais escuro, entre a 

esquerda e a direita.  Está resolvido. 

 

Questão:  Isso parece-me ainda mais complexo. 

 

Em quê é que é mais complexo, é em 3D? 

 

Questão:  Sim, também. 

 

Bem, então, há um à frente e um atrás.  As cores que estão ligadas portanto, se eu compreendi, à 

tua perceção e ao teu funcionamento, quer isso seja para uma música, qualquer coisa que tu 

emitas ou qualquer coisa que tu recebas, e tu tens a impressão que está desordenado, que está 



108 
 

sobrecarregado.  O que cria isso?  O que é que te impede de decidir arrumar essas cores?  Tu já 

tentaste, apenas?  Porque o que tu vives é anterior ao pensamento, é, eu diria, o mundo dos 

arquétipos. 

 

Essas cores não são projeções como nas visões, astrais ou outras, são o mesmo o fundamento do 

pensamento.  Falta simplesmente uma arrumação.   E não me digas que é complicado uma vez 

que nunca o fizeste.  Eu vou dar um exemplo muito simples.  Se, por exemplo, tu pegares nos 

números de 1 a 10. Eu imagino que o 1 tem uma cor e o dez tem outra cor.  Ou o 3, se tu 

quiseres.  Bem, quando tu dizes 3+3=6, o que é que acontece em ti? 

 

Questão:  É complicado resumir. 

 

Mas não é resumível porque isso acontece no espírito e na verdade.  O único problema, em 

relação a isso, que é um dom, porque vem de ti, tu não estás poluída pelos conceitos, pelas 

crenças, tu estás livre em relação a isso porque são cores.  Mas precisas de arrumar essas cores, 

mesmo que existam sobreposições, o que deve ser o caso, ou seja, uma cor vista à transparência 

através de outra cor.  Isso parece-te complicado porque tu nunca arrumaste.  A arrumação é uma 

convenção, és tu que decides fazer grupos, conjuntos.  Por exemplo, os dias da semana estão em 

cima à direita, os números estão em baixo à esquerda. À frente dos números está a máquina de 

calcular que vão pegar nas cores e passá-las por um filtro de cor que corresponde a outra, cujo 

resultado é uma outra cor. 

 

Isto quer dizer, isto que eu te digo, quer isso seja para as notas de música, as matemáticas, para 

não importa o quê, o que parece incomodar-te é um privilégio, simplesmente tu não entendeste 

que isso deve ser arrumado.  Os conceitos encaixam-se a si mesmos na cabeça através da química, 

da eletricidade, antes de estarem presentes na consciência.  Os encaixes nos conceitos fazem-se 

por si próprios.  A sorte que tu tens é que te basta encontrar um meio de classificar, e tu tens a 

inteira liberdade para classificar isso como tu quiseres.  Então, tu vais perceber que não uma cor 

mas um conjunto de cores, de localização e de transparência, correspondem sempre à mesma 

coisa, tu podes confirmar isso?  Quando tu pronuncias o nome de alguém, são sempre as mesmas 

cores? 

 

Questão:  Sim. 

 

Estamos de acordo.  Bem, é a mesma coisa, nunca há excesso de cores, simplesmente elas não 

estão arrumadas e organizadas, e isso és tu que decides, não são os teus neurónios. 

 

Questão:  Não me quer ajudar? 

 

Mas classifica por ti mesma.  Quando tu organizas os teus medicamentos, tu podes fazê-lo por 

ordem alfabética, por cor, por conteúdo ou pelo que tu quiseres.  O importante, é encontrares-

te.  Tu não te podes encontrar com a impressão da saturação, porque tu não sabes tratar essas 

cores, tu deixa-las aparecer e desaparecer segundo o que é dito, entendido, cantado, 
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memorizado, sem sistema de classificação, portanto, efetivamente isso pode ser incómodo. Não é 

complicado.  A partir do momento em que existe uma representação de conceitos, de ideias, de 

palavras, de notas, dessa forma, é extremamente fácil organizar isso.  Tu não tens que passar por 

isso, tu tens que o usar.  É como se, como na escola, tu tivesses uma pequena calculadora, e aqui 

deram-te uma super calculadora e tu procuras servir-te da calculadora.  

 

Arruma as tuas cores, não te posso dizer melhor.  Deixa os arranjos, não ao improviso de acordo 

com as palavras que fluem, mas a partir do instante em que uma cor chega, ou uma transparência 

de cor chega, arruma-a.  Ela não pode desaparecer, tu sabes, uma vez que o mesmo nome te dá 

todos os dias a mesma cor, a mesma peça de música te dará sempre o mesmo conjunto de cores. 

 

Este funcionamento do pensamento ou dos sentidos são uma vantagem.  De momento tu só tens 

os inconvenientes, ou seja, a impressão de ser ultrapassado por uma sobrecarga.  Cabe a ti definir 

o espaço e o tempo, que também são percebidos desta forma, decidir que tal grupo de cores está 

aqui, ou à frente ou atrás, se tu falas em 3D, e tu constatarás então que tu não terás necessidade 

de esperar ou de ver as cores, mas que tu própria criarás.  Tu irás procurar naturalmente, sem 

procurar, tal grupo ou tal outro grupo, tal conjunto ou tal outro conjunto. 

 

Entende que, quando alguém fala de conceitos ou de ideias é incapaz de as localizar, por cores, na 

sua cabeça. O processamento dos dados, o processamento da informação, passam por uma 

programação no sentido informático, mas se tu deixares as coisas fazerem-se por si mesmas, 

efetivamente fica saturado muito rapidamente.  Os conceitos arrumam-se por si mesmos.  O que 

tu vês na vez dos conceitos, dá um processamento de informação, é o exemplo que eu dei, o 

pensamento é uma calculadora, as cores são uma super calculadora.  Não é um defeito mas isso 

precisa de uma organização temporária, espacial e de transparência.  Prepara-te para isso e tu não 

poderás mais ser incomodada.  Tu saberás mesmo juntar as ideias, os pensamentos, as músicas ou 

o que quer que seja, em função da harmonia, e tu saberás onde estão as diferentes 

transparências, as diferentes cores e, eventualmente, as diferentes formas.  Porque tu tiveste que 

entender que as formas podem ser como manchas quase redondas, mas nem sempre. 

 

Eu compreendo completamente o que tu queres dizer, porque eu fui confrontado com isso, e é 

precisamente uma liberdade, não um obstáculo.  A partir do instante, se tu puderes arrumar até 

mesmo os números, tu serás um grande matemático, se tu souberes arrumar as notas, tu serás um 

grande músico.  

 

Questão:  Eu não sei se terei tempo de arrumar tudo antes do fim. 

 

Mas a arrumação faz-se sozinha a partir do instante em que tiveres dado a injunção do tipo de 

arrumação.  É instantânea.  Tu não tens que te ocupar com a colocação das cores em tal ou tal 

lugar, as formas ou a transparência de tal maneira ou de uma outra.Tu decides, como quando tu 

tens as gavetas de farmácia.  Tu decides que ali tu colocas as compressas, que ali tu colocas os 

medicamentos, que ali tu colocas os líquidos.  É exatamente a mesma coisa, depois disso faz-se 
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sozinho, ou seja, a arrumação vai fazer-se sozinha desde que tu tenhas dado um quadro de 

arrumação. 

 

Questão:  Eu vou tentar.  Obrigado. 

 

Também estou admirado por tu não teres pensado nisto sozinha.  Quando há confusão em casa, 

tu arrumas.  Quando tu encontras mais objetos, porque há muitos, é preciso colocar as coisas em 

ordem.  Aqui, por em ordem não é dirigir cada pensamento, cada palavra, cada número, é propor 

uma referência, e eles vão arrumar-se sozinhos.  E assim que tu pensares em resolver uma 

equação ou em fazer uma peça de música, tu decides uma tonalidade de cor e uma certa ordem 

de transparência e as cores chegam sozinhas.  Tu invertes o sentido da perceção e nesse momento 

a peça de música é criada.  Como achas que funcionaram os maiores compositores, os maiores 

matemáticos, os maiores pensadores? 

 

O que te incomoda, tu descreves perfeitamente, é a impressão de  estar sobrecarregada, que é um 

pouco caótico.  Este modo de perceção é o mais adequado quando não há mais cérebro nas outras 

dimensões.  É exatamente o que acontece não no cérebro  mas na impressão.  Simplesmente a 

arrumação, a ordem, tu própria deves determiná-lo, sem isso as coisas chegam-te, tu saturas 

muito rapidamente, quer isso seja ao nível dos conceitos, das ideias e dos sons, e tu perdes as 

coisas porque elas não estão classificadas.  Mas não há esforço para classificar de cada vez; tu 

deves dar as regras de organização da classificação, a classificação faz-se depois, sozinha, mas não 

como ela quer, de acordo com as regras.  Tenta isso. 

 

Questão:  Eu vou tentar, mas mesmo assim eu duvido de mim mesma. 

 

Mas enquanto isso for uma bagunça e não for arrumado, tu só poderás duvidar.  Põe ordem 

nessas cores, nessas transparências, nessas formas, sem as mover mas dando uma regra de 

organização.  Tu decides de uma vez por todas, e as caixas são infinitas.  A repartição espacial 

quando ela é vista, dá-te inumeráveis possibilidades, elas são ilimitadas e nunca estão saturadas e 

nunca estão condicionadas, mas és tu quem deve determinar a classificação.  Eu especifico sem 

saber o nome que tu usaste, esthéte não sei quê. 

 

Questão:  Sinestete.  Sinestesia. 

 

Bom, pouco importa, é suficiente arrumar e és tu que decides.  Tu deixaste as cores colocarem-se 

como elas queriam, estamos de acordo. 

 

Questão:  Sim. 

 

Então, arruma a tua cabeça, isso será muito melhor. 

 

Questão:  Obrigado, mais uma vez. 
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Eu penso que aqueles que escutam não compreenderam nada.  Para a maior parte de nós, quando 

nós temos uma ideia, um pensamento, um conceito, de onde vêm eles?Certamente nós pensamos 

em primeiro lugar que eles são secretados pelo cérebro, mas isso são só arranjos que se situam no 

que é nomeado o corpo mental ou a aura mental, os dois, que quando se destacam, aparecem sob 

a forma de conceitos.  Para esta pessoa tudo está colorido com formas, com espaços 

particulares.  É preciso arrumar, mais do que arrumar o exterior.  Tu não tens que arrumar uma 

vez que tu determinaste a ordem da arrumação.  Tu constatarás imediatamente que se tu 

decidires que em cima, no primeiro plano a esquerda, está o vermelho, que o violeta, quaisquer 

que sejam as tonalidades, tudo o que for da ordem do violeta vai estar em último plano à 

direita. Mas depois quando as pessoas forem falar e as cores chegarem, ou se tu escutares a 

música, elas vão arrumar-se sozinhas, as tuas cores, mas não ficam à solta.  Não há outra maneira. 

 

É como se tu deixasses, para aquele que tem ideias e pensamentos, como se tu aceitasses todos 

os pensamentos que passam e que hajam cinquenta de cada vez.  É incompreensível.  Então, 

aquilo que de momento te parece  incómodo vem somente da não classificação, da não 

arrumação.  Mas a arrumação, tu não a vais fazer de cada vez, tu sabes muito bem, há milhares de 

cores que passam numa frase, dezenas digamos, centenas por vezes, na música; mas assim que tu 

tiveres criado a primeira arrumação, o primeiro arranjo, tudo o resto vai arrumar-se de acordo 

com o mesmo referencial temporal, espacial e de transparência.  Não pode ser de outra forma 

porque isso funciona realmente assim. 

 

É um processo que é o processo do pensamento ou da perceção, mas a chance que tu tens é que, 

desde que haja arrumação, as capacidades memoriais, intelectuais, de criatividade aumentam dez 

vezes (decuplicam).  E além disso, eu suponho, e tu vais responder-me, nas experiências ou 

estados interiores, quer seja multidimensional, encontrar um povo da natureza ou um habitante 

de um dado sistema, é também qualquer coisa que é vista  na tua tela interior, mas aqui não há 

cor.  Podes responder? 

 

Questão:  Sim, visto que não há cérebro. 

 

Exatamente.  Portanto, o ser que tu vais perceber ou a forma invisível para os olhos da carne, 

quando tu a vês, ela não está acompanhada de cores.  O que te prova que este conjunto de cores 

não é uma quimera, mesmo que seja próprio de cada um, mas ele traduz o vibral, ele traduz o que 

se traduz no seio da Luz vibral autêntica.  Falta apenas este elemento.  Mas eu não sei qual é a tua 

idade, mas eu estou surpreendido que tu não tenhas pensado nisso quando eras jovem. 

 

Questão:  Só me dei conta disso há pouco tempo. 

 

De quê? 

 

Questão:  Que eu funcionava assim. 

 

Tu queres dizer o quê com isso?  Que apareceu recentemente? 
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Questão:  Não, digamos que era inconsciente. 

 

Ou seja, de alguma maneira tu não o querias ver porque isso te incomodava no teu 

funcionamento normal. 

 

Questão:  Sim. 

 

Estamos de acordo, então, arruma-me isso tudo, organiza-o como tu desejares, pouco importa, o 

que te parecer o mais adequado, e tu verás os resultados muito, muito rapidamente. 

 

Questão:  Obrigado.  Eu também tenho uma questão mais geral. 

 

Bem, isto que eu respondi é bastante geral, isto vai mudar a tua vida. 

 

Entende que, aquele que não tem estas cores, espontaneamente, aqui eu não falo de visão ou de 

terceiro olho, quando ele vai ver as dimensões, quando ele encontra outros seres, ele será muito 

menos preciso que tu.  Por exemplo uma entidade vai ser vista numa forma mutável com 

contornos, enquanto tu a vês precisamente.  Tu podes analisar os detalhes, não? 

 

Questão:  Sim. 

 

Ai está.  Portanto, o que se passa no teu cérebro, na tua consciência, é um cérebro que não está 

falsificado, ele é livre dos condicionamentos, mas é preciso arrumar.  E mais uma vez, a arrumação 

é totalmente livre, tu organizas como tu queres, mas é preciso criar.  O que eu quero dizer com 

isto, e está efetivamente inadaptado a este mundo, é que o teu cérebro funciona como se ele já 

estivesse ausente mas como se a tua consciência estivesse multidimensional, o que explicado o 

que tu dizias, que o que é visão, perceção, experiência, do que não é visível neste mundo, é muito 

mais fino e preciso, e tu confirmas-te-o.  Por contrário, Isso torna-se confuso aqui. 

 

Quem quer falar? 

 

Questão: Eu quero testemunhar que tudo o que disse a cada um ressoou em mim, nesta história 

terrestre e no que pode chegar no quotidiano. Dito isto, na Alegria e na Liberdade, na leveza do 

quotidiano, eu deixo a Vida viver-se e eu não tenho a perguntar relativamente a isso, somente 

estar aqui, neste instante, no Acolhimento do que está aqui. 

 

A última vez que eu vim, eu terminei com uma frase humorística:  «todos por um, um por 

todos».  Evidentemente que cada um de vós, mesmo que não seja a sua história, e esse foi o caso 

no que foi transcrito do que eu disse quando eu estava incarnado, toda a gente encontra sapato 

para o seu pé, mesmo o que pode parecer não te corresponder é esclarecedor.  E isso tu 

testemunhas.  É nesse sentido que, de maneira muito lógica, eu sempre disse que as minhas 

palavras não podiam falhar porque elas não se inscreviam em nenhum quadro de referência, em 



113 
 

nenhum dogma, em nenhuma cultura, em nenhuma tradição, é uma palavra libertada de todo o 

conceito. 

 

Mas eu agradeço-te, é efetivamente assim que isso funciona.  Mesmo o que eu acabo de dizer 

sobre o esteta não sei quê, vai encontrar um espaço em cada um de vós, mesmo que vocês não 

tenham este modo de perceção.  Eu cortei-te? 

 

Questão:  Não, eu acolhia-o mesmo no nosso Coração Um, no que aqui está. 

 

Outros dizeres, outros testemunhos, outras perguntas? 

 

Questão:  Eu coloquei-lhe uma questão ontem, dizendo que eu queria juntar-me a si. 

 

Eu não estive cá ontem. 

 

Questão:  Antes de ontem.  Eu não tive a impressão de ter tido a totalidade da minha resposta, 

mesmo sabendo muito bem que é a pessoa que a coloca. 

 

E? 

 

Questão: E eu queria ter um complemento de informação. 

 

Eu ia dizer que tu não terás um complemento.  Não é informação o que eu entrego.  As minhas 

palavras não podem falhar.  Se não for no instante, será no instante seguinte.  E como foi 

expressado pouco antes, cada um pode encontrar-se em todas as respostas, mesmo que não vos 

digam respeito, porque eu não me dirijo a uma diversidade de pessoas, eu dirijo-me à 

testemunha, e a testemunha é UM.  Há um único espetador, uma única testemunha, mesmo que a 

sala esteja cheia de espetadores. 

 

Portanto, Não há necessidade de complemento.  Agora é preciso, como tu disseste, que o que eu 

te disse antes de ontem façam o seu trabalho, a sua alquimia.  Não é o mental, não são os 

conceitos, é qualquer coisa que toca, não a aparência.  Então, eu não me importo que tenhas 

compreendido ou não. Deixa trabalhar, como nos disse a irmã antes.  A partir do instante em que 

vos parecer não ter compreendido, não ter apreendido, isso quer dizer que vocês pararam, vocês 

não deixaram penetrar.  As palavras que eu pronunciei há quarenta anos tem um impacto hoje e, 

no entanto, aqueles a que eu me dirigia já não estão aqui, eu não mais.  Não estejam com pressa, 

deixem o tempo, a ilusão do tempo, fazer o seu trabalho. 

 

Estamos todos tão habituados a isso, quer seja pelas palavras, quer seja pela energia, a sentir de 

imediato, a fazer um comentário de imediato. Como querem vocês que o que eu vos disse através 

da pessoa e através do tempo, eu disse-vos, faça o seu trabalho se vocês se agarram a isso.  O 

importante não é compreender, a compreensão vem depois, o mais importante é o que é vivido 

no momento.  Nós tivemos diversos testemunhos.  A compreensão não deve ser anterior à 
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experiência mas consecutiva à experiência.  Vivam o que vos digo, não se preocupem em 

compreendê-lo.  Porque quando vocês estão no ato de compreender isso quer dizer que vocês 

refletem, que vocês vão relacionar as minhas palavras, ou quaisquer palavras, de qualquer 

maneira, com a vossa lógica, a vossa história, a vossa necessidade de juntar as ideias. 

 

Aqui também, deixem as coisas fazerem-se.  O que não compreendem hoje, será compreendido, 

não se preocupem com isso.  Se vocês soubessem, quando eu estava incarnado, e mesmo quando 

eu vim pela primeira vez, o  número de irmãos e de irmãs que se salvaram.  É semelhante na 

minha incarnação, todos os que estavam na certeza da sua espiritualidade, partiram.  As minhas 

palavras não necessitam de uma compreensão mas de um acolhimento incondicional, como eu 

vos acolho incondicionalmente.  O resto segue, e geralmente, agora, muito depressa, mas se vocês 

se apontarem, de imediato serão obrigados a fazer meia volta. 

 

Eu não me dirijo aos vossos conceitos, os vossos conceitos não me interessam, só a vossa 

experiência é significativa.  E para viver alguma coisa não há necessidade de conceitos, isso tem 

necessidade de ser vivido no acolhimento total.  Se vocês colocam, e é igual para qualquer 

discussão entre dois seres humanos, vocês estão e nós estamos todos constantemente a tentar 

saber o que vamos responder em vez de acolher a totalidade do que o outro diz, não nas palavras 

pronunciadas mas neste mesmo princípio do Acolhimento. Não coloquem o mental à frente, a 

compreensão à frente, esse é o divisor, é o diabo. O diabo não está em lugar nenhum senão na 

cabeça.  Se vocês quiserem compreender, vocês não o podem viver, é simples. 

 

É o mesmo nas vossas experiências ou nos vossos estados místicos. Vocês sabem bem que se o 

mental interfere, de uma forma ou de outra, isso cessa imediatamente a experiência.  Da mesma 

forma que nos sonhos vocês têm medos que vos acordam, ou quedas, ou acontecimentos que vos 

acordam, isso para o sonho. Vocês não podem viver e compreender ao mesmo tempo, sobretudo 

no que diz respeito ao que vocês são. 

 

A compreensão, no sentido que nós o entendemos, é posterior, ela não está antes.Acolher não é 

compreender, não é agarrar-se, não é apropriar-se, é estar numa disposição que nós nomeámos o 

Acolhimento, que permite não só encontrar-se mas também compreender o outro para além das 

palavras, para além dos conceitos, a fim de ver que é o mesmo coração, que não há 

pessoa. Servem-se do compreender para conduzir um automóvel, do compreender para saber 

fazer um trabalho.  Aqui é preciso compreender mas não para aquilo que vocês são.  É o diabo que 

compreende e, além disso, ele manipula a compreensão, muda-a, vira-a. 

 

Estejam disponíveis, não para compreender mas para entender.  Mesmo se vocês não escutam, 

mesmo se vocês não compreendem nada, qualquer coisa que está aqui, no Coração do Coração, 

no santo dos santos, ele ouve e compreende.  Dê-lhe tempo de se manifestar, não interfira com a 

necessidade de compreender, a necessidade de explicar.  A experiência não tem necessidade de 

ser compreendida, a prática deste mundo, sim.  Tudo deve ser calculado, pesado, organizado, e é 

lógico, mas não para o que vocês são, não no Coração do Coração. 
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Outras coisas para dizer? 

 

Uma última questão antes do fim do tempo estipulado. 

 

Questão: Há dois dias disse-me que estava em mim e que eu estava em si.Mas esta manhã, ao 

passear na natureza, subitamente todos os irmãos e irmãs aqui presentes se encontraram no 

meu coração. O meu coração é todo ouvidos para si, se tiver alguma coisa para me responder. 

 

Isso são tudo palavras, a Verdade não precisa de palavras.  Nós estamos efetivamente uns nos 

outros, mesmo no que vós nomeiam as espécies de coisas verdes, aqui, os Arcontes.  É a mesma 

coisa, eles também estão em cada um de nós.  Quando nós vos dizemos que vocês são o Todo e 

que vocês são tudo, é a pura verdade.  Eu não vos peço que acreditem nisso como um conceito, 

nem mesmo que o aceitem como qualquer coisa, mas que o vivam.  Foi isto que aconteceu. 

 

O problema, quando nós estamos nesse saco de carne, aos três anos, quatro anos, nós somos 

nomeados, atribuem-nos um nome, uma identidade, aos olhos dos outros e especialmente dos 

pais.  Em seguida comparamos, fazemos estudos, vamos à escola.Mas percebam, a formação, a 

educação, são apenas uma formatação na Ilusão.  Se disséssemos a uma criança de três anos que 

ela é Amor antes de ser uma pessoa, que ela tanto é o seu pai como a sua mãe mas que ela não é 

um indivíduo que nós apreciamos por fora, bem, simplesmente não haveria mais confinamento. 

Quer seja Hercobulus ou as naves de lata, eles não poderiam ter criado isso.  Mais o peso dos 

hábitos.  Não acreditem no que eu vos digo, vivam-no e provem-no, não em conceito. Foi o que 

aconteceu no que tu experimentaste. 

 

Mas por isso é preciso esvaziarem-se, não se suprimirem mas esvaziarem-se das ideias de serem 

uma pessoa, uma história, um corpo, que eu ainda sei. Vocês identificam o veículo com a Verdade 

e, no entanto, hoje, cada vez mais se colocam espontaneamente no observador.  Então, claro, 

vocês podem estar tão cativados do jogo, pela cena do teatro, mas vocês sabem muito bem que 

vocês não são o ator que representa quando vocês saem do teatro.  É, portanto, o ponto de vista 

incutido pelos pais e a educação que impedem a Verdade.  E isto, isto repete-se o tempo todo, 

independentemente do elemento causal.  O problema é a identificação com o corpo, passei a 

minha vida a dizer isto.  Vocês não são este corpo, vocês estão dentro, presos, mas vocês não vão 

levar este corpo ou qualquer história. 

 

Eu acho que respondi à última questão.  Haverá outras? 

 

Questão:  Sim. 

 

Então, eu deixo-vos «pausar» e Bidi diz-vos até muito em breve. 

 

* * * 

 

Tradução: Cristina Marques 
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BIDI – PARTE 7 – Q/R – Outubro de 2017 

 

Eh bem, estamos aqui de novo reunidos e vamos recomeçar. 

 

...Silêncio… 

 

Questão: Como no outro dia me disse para nada reter, vou testemunhar em primeiro lugar para 

agradecer infinitamente pela vossa Presença e por, a partir desse dia o meu Coração se ter 

transformado numa cascata de Amor e de Alegria. Por vezes, vai até ao limite do suportável. 

Queria pedir se pode dar-me um conselho para que isso não pare nunca. 

 

Isso não pode ser parado. É impossível. Basta simplesmente, quando pensas nisso, para além de o 

viver, a partir de agora, e regularmente, faz com que a tua consciência, o teu pensamento, sigam 

para o que vives aqui no teu Coração. A Chama, o Fogo, aumentará. Não há limite. Isso pode ir, 

efectivamente, até a uma impressão de irradiação, de explosão, de consumação, de qualquer 

coisa que aparece como gigantesca, não humana, mas é a Verdade. 

 

O Fogo Ígneo, como vocês o nomeiam, é o testemunho da vossa Eternidade. E deu também o seu 

testemunho, porque opera na vossa consciência, naquilo que é vivenciado, no que é sentido. 

Quando um contratempo paralisa a tua pessoa, mais do que querer compreender, resolver, agir, 

coloca-te antes aí onde há o Fogo, e todo o resto seguirá, quer isso sejam os elementos de uma 

resposta se precisas de responder a qualquer coisa, quer isso seja um comportamento, mas 

também é a cena de teatro que se clarifica assim, que se resolve assim, por si mesma. Aí está o “ 

deixar a vida se viver ”. Isso não é ser um legume, é ser consciente do que se vive, para além das 

palavras, dos pensamentos, para além da cena de teatro. 

 

Quando isso nasce, é claro que há flutuações, que passam do Amor, da Paz, da serenidade, ao 

desaparecimento: é o jogo normal. Qualquer que seja a contrariedade, qualquer que seja a 

doença, qualquer que seja a desordem na cena de teatro, o espectador fica quieto. É esse 

mecanismo, se assim posso dizer, que vos é necessário pôr em prática para o tornar firme, não o 

mecanismo mas sim o Fogo. Vocês não poderão aí agir pela vossa própria vontade, mas por outro 

lado, poderão vive-lo portando a vossa consciência, a vossa atenção, sobre essa percepção, antes 

de mais nada, e isso será o suficiente para criar uma auto-combustão, uma consumação eterna 

desse Fogo de Amor. Não há melhor coisa para levar a cabo. Todo o resto seguirá. Todas as 

dificuldades da vida inerentes a esse mundo, se desvanecem. 

 

É por isso que não há necessidade de pensarem, em relação a um evento, em como vocês devem 

reagir ou em como devem agir. Coloquem o Coração à frente, isso já foi dito. Não o coração da 

cabeça, mas o Santo dos Santos, sobretudo se tendes a oportunidade de o viver, de o 

experimentar, de ver em vocês o seu efeito. Se mantiverem essa postura e esse tipo de reação, 

interna, então, nada vos poderá desestabilizar. Todo o jogo daquilo a que chamam a ilusão, a 

matriz, é para vos afastar disso, para fazer com que estejam sempre ocupados com mil e uma 

coisas, todo o tempo, por meio das diversões, por meio de precisarem de ter um modo de ganhar 
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a vida, por meio de ter de gerir uma família, os filhos, os pais. Mas se estiverem lúcidos disso, 

compete a vocês de não se esquecerem. E, conforme a consumação no Fogo Ígneo aumentar, 

nada no vosso personagem poderá aí se opor nem o reduzir, e isso muito rapidamente. 

 

Não se preocupem com esse género de questões. Ocupem o tempo, simplesmente pensando no 

Coração, não se deixem enredar com o que se passa ao redor, o que quer que haja para fazer, o 

que quer que diga o vosso corpo ou o vosso personagem. Nada mais há a fazer quando isso é 

percebido e vivido. Todo o resto se faz naturalmente também. As palavras que vocês vão 

empregar, as situações que vão resolver-se com elegância, com facilidade. Vocês vão ficar 

surpreendidos, e alguns de vocês já o vivem em muitas ocasiões, aquilo a que chamam estado de 

Graça ou Acção de Graça. Quanto mais vocês se abandonarem, mais essa Graça, esse Fogo estará 

presente e mais irá agir através do vosso efémero, e mudará o rumo da história que ainda vos 

resta viver, por si mesmo. É natural, é espontâneo. Não há nada de mais lógico, não há nada de 

mais razoável, não há nada de mais seguro, de mais evidente. 

 

…Silêncio… 

 

Vocês viveram a intervenção do que foi chamado o Impessoal, que desencadeou alguns desses 

estados mas do exterior, para vos permitir experimentar, degustar isso. Mas agora, isso nasce de 

vocês mesmos, porque o personagem é posto de lado. É extremamente fácil. Se vos parece 

complicado, então isso não está na ordem natural das coisas. Deixem que o natural se viva, se 

faça, se desenrole. A vossa única intervenção é de o ver, de o apreciar, de o saborear. Isso irá 

reforçar a vossa identificação com o natural, com o Fogo Ígneo, com o Corpo de Existência ( Ndt: 

Também nomeado Corpo de Estado de Ser). 

 

O Fogo Ígneo, que é o que descreves, e é o que outros também já descreveram, é a antecâmara do 

Absoluto. São as circunstâncias actuais que permitem, espontaneamente, permanecer onde não 

poderiam ficar anteriormente, porque tal como vos dissemos tantas vezes, ora estavam presentes, 

ora desapareciam. Hoje, vocês estão lúcidos sobre o que se passa. Não há que se esforçar. Esse 

estado se mantém e é mantido por si mesmo, a partir do momento em que vocês não fazem 

intervir a vossa história, as dúvidas, as suposições, e que se deixam ficar no personagem natural, 

verdadeiro e espontâneo. 

 

Mas agradeço o teu testemunho. Vejamos se há outros. É importante, não para mim, nem para 

vocês, mas para o Um por todos, todos os que irão escutar ou ler, ver que não é preciso estar num 

trono com uma túnica laranja e um chapéu sobre a cabeça, que não é preciso uma roupa especial, 

uma postura especial. Já não há necessidade de nenhuma decoração, de muletas. A consciência é 

pura. Ela o será cada vez mais.  

 

Questão : Há dias experimentei uma intensa vibração no Coração e um júbilo. Hoje é um 

fenómeno diferente, é uma compressão intensa na zona cardíaca, sem efeito vibratório. 
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É isso o mais importante. Vocês passam da Coroa, como lhe chamaram, da vibração, ao Silêncio, 

mas também à compressão. É normal. O movimento do que foi chamado a Coroa Ascensional, o 

Fogo Ígneo que aí está, dá essa alternância de vibração, de júbilo, de êxtase, e por vezes de íntase, 

com uma densidade, uma forma de pressão, que pode às vezes parecer dolorosa, quer seja ao 

centro quer seja sobre os pontos dos lados. É completamente lógico. 

 

Não é diferente. O sentir é diferente, porque volto a lembrar que tudo é emitido daqui e tudo 

retorna aqui. É o objectivo das minhas intervenções para além das palavras, de fazer ressoar 

dentro de vocês. Não é para vos enviar energia ou Luz. Vocês o são. O objectivo é o de fazer com 

que vocês se reencontrem. Já tive ocasião de explicar porque é que falo tão forte, na minha voz. 

Porque é o Verbo. Poderia estar aqui a dizer palavras que não tivessem qualquer significado, isso 

teria o mesmo efeito. 

 

Da mesma maneira, quando estava incarnado, os que vinham até mim não falavam 

necessariamente na minha Língua. Havia um tradutor, é certo, mas o mais importante não era a 

compreensão, era o ressentir instantâneo, pois uma vez que não se entendiam as palavras, a 

escuta se fazia a um outro nível. O que quer dizer que hoje, aqueles que podem me escutar sem 

nada entender porque não é na sua Língua, viverão a mesma coisa, mesmo até mais facilmente. 

Mas não posso ficar em silêncio porque a recepção do silêncio se traduz também pelo silêncio da 

percepção, o Absoluto. O que se produz, quer seja pelo Fogo Ígneo ou pela compressão, é para 

permitir manter, assentar a vossa Existência no seio do efémero que desaparece; o seu 

desaparecimento virá em breve, completamente. 

 

Então, o que descreves é uma etapa, mas que não se trata de ser antes ou depois, é uma 

respiração onde o movimento é também livre, para o exterior ou para o interior. Se for para o 

interior isso aperta, pesa, comprime. Se for para o exterior, abre, rejubila, é o êxtase. Na 

compressão há a íntase. Os dois vão em sincronia. Quer dizer que, progressivamente, tu ou outros 

irão constatar que há, ao mesmo tempo a consumação, o júbilo, a Alegria, a Eternidade, e ao 

mesmo tempo há como que um vai e vem que dá essa compressão, até ao silêncio total. Não se 

trata de etapas, é uma percepção. Essa percepção se inscreve na alquimia actual, final. Um como o 

outro, têm os mesmos efeitos sobre a Paz, sobre a espontaneidade, e sobre a capacidade de 

ficarem no centro da roda em qualquer circunstância que seja. 

 

… Silêncio… 

 

E irás constatar, segundo o momento que te é próprio, que a um dado momento, quer haja 

vibração, quer haja compressão, quer não haja nada, isso não altera nada. Evidentemente, esse 

não é o caso antes de viver isso, pois há sempre dúvidas e interrogações, os prós e os contras, 

verdadeiro ou falso. Mas aí, tudo é verdadeiro uma vez que tu o vives. São apenas os dois lados de 

uma mesma moeda. Dizemos que no batimento do coração há a sístole e a diástole. Para o 

Coração de Eternidade, esse diamante que aí está, é a mesma coisa. É a partir dele que, tal como 

irão viver, vocês mudarão de estado e de forma, de dimensão como dizem, e o Absoluto, também. 
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Vocês sentem que tudo isso é Um, mas não é mais o nada, pois já não estão no ego. Já não podem 

nomear isso o nada, é a beatitude total, sem júbilo, mas na imobilidade. 

 

O que se instala, nesse estado cardíaco é para perceber, para deixar essa Luz que vocês são, 

alimentar, para além da distância e para além do tempo, o conjunto das consciências, sem 

distinção, tal como o faz o Sol com os seus raios. Não são vocês que decidem mais nada. 

 

Aliás, muitos de vocês falaram de Alegria eterna, sem terem sentido a Coroa do Coração. Nas 

minhas entrevistas, quando estava incarnado, dizia mesmo aos que me vinham visitar para 

abandonarem todas essas histórias dos chacras, dos corpos, das dimensões. Vão para o essencial, 

não ponham aí camadas intermediárias. O Coração está a nu. 

 

Outro testemunho ou outra questão. 

 

Questão: as suas palavras escritas poderão ter tanta força como as suas palavras faladas? 

 

Sim. Olhem, hoje em dia, os meus livros, que não fui eu que escrevi mas são transcrições de 

palavras minhas na minha língua original. Como é evidente, há alguns erros das palavras, mas o 

efeito é o mesmo, simplesmente vocês estão hoje num estado diferente, em que o vosso 

acolhimento está mais facilitado. 

 

Antes, nos anos anteriores, puderam ver que vocês desapareciam, apesar da minha alta voz. Hoje, 

quem é que desaparece ao escutar-me? Quem é que adormeceu? Ninguém. O jogo da 

consciência, o jogo da Vida, revelam este mistério, esta passagem que não é uma passagem, aqui 

mesmo, no meio da ilusão. Vocês estão no Coração do Coração, no Santo dos Santos. Sem 

comentários, sem medos. É claro que os reflexos da pessoa fazem com que ainda se questionem 

em como hão-de fazer para que isso perdure, ou para que não se transforme em outra coisa. Isso 

é impossível, não se preocupem com isso. Não deixem intervir os conceitos, mas o perceptível,  o 

que sentem; não coloquem aí imagens, não coloquem aí a vossa história, fiquem a nu. Não há 

nada mais a fazer. Absolutamente nada mais. Todo o resto é supérfluo. Tudo está aí. 

 

Não acreditem em mim, experimentem isso, vivam isso. Não há nenhum esforço a fazer. E é claro 

que é preciso ser sério, mas ser sério não quer dizer ser rigoroso, pesado. Ser sério quer dizer ser 

honesto. Deixem aparecer essa perceção, qualquer que ela seja, nessa região do vosso peito. Se 

isso vos chama pela manifestação da Alegria, do júbilo, ou mesmo da excitação, porque não? 

Deixem sair. Se isso vos chama pela compressão, o movimento é inverso, mas isso participa da 

mesma verdade. 

 

Quem mais? 

 

…Silêncio… 
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Questão : Desde há duas noites, fui acordada por uma torrente de Fogo de Amor, um Fogo 

devorador de Amor, mas deixo-me ir, deixo-me atravessar, e quero partilhar isto convosco. 

 

Nós todos te agradecemos. Vocês são muitos a viver isso, neste momento, ou noutros momentos. 

Vocês não precisam de nada mais. Tudo está aí. Todo o resto segue o seu rumo. 

 

…Silêncio… 

 

Quem mais, antes de terminarmos? 

 

Questão :  Há alguma forma de manter o estado em que ficamos quando escutamos as suas 

palavras? 

 

Não há nenhum meio, nenhuma técnica, a consciência é nua. Porta a tua consciência, sem 

pensamentos, sem emoções, sobre o que é percebido e é tudo. E eu não preciso de estar presente 

para que vivam isso. 

 

Vocês receberam inumeráveis técnicas, a última das quais dada por um Arcanjo. É tão simples que 

não precisa de nada. Vocês têm de tal forma o hábito de depender de alguma coisa, que não 

depender de nada vos parece sem sentido, mas ireis habituar-vos, não se preocupem. Para além 

de portar a atenção, a consciência, o pensamento, sobre o que se vive, não há nada mais a fazer. 

Sobretudo não peçam nada. Não fiquem a pensar no que vocês sentiram há uma hora ou na noite 

anterior, esperando fazer com que isso se reviva. Portem-se aí, simplesmente, em consciência, no 

Santo dos Santos. É tudo. 

 

…Silêncio… 

 

E lembrem-se que quando vocês são isso, que isso é natural, todo o ambiente que vos rodeia e 

toda a Terra o sentem. Isso foi descrito quando eu estava incarnado, mas as pessoas não 

conheciam a energia e além disso, não serviria de nada. Eles falavam de impressão, de ambiente, 

de Presença. É tudo. 

 

…Silêncio… 

 

E não relacionem o que vocês vivem com a minha presença, senão vocês criam uma distância. São 

vocês mesmos que se colocam aí. Eu não enviei nem emiti nenhuma energia, apenas há o Verbo, o 

sopro do Espírito. O sopro do Espírito não é uma energia, mesmo que vocês o sintam. Ele é 

reconhecido como uma evidência, não pela vossa cabeça mas pelo vosso Coração. 

 

Quem quer falar? 

 

Questão : Diríamos mesmo que você sopra nas brasas... 
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É claro que eu sopro nas brasas. Mas não fui eu que acendi o Fogo. Ele se acende por si mesmo. E 

vocês também, vocês podem soprar nas vossas brasas, por vosso pensamento, não pelo mental, 

mas pela vossa consciência que se vira para essa morada, porque é um lugar, aqui, nesse saco de 

carne. 

 

…Silêncio… 

 

Então, esgotaram as perguntas, os depoimentos, as declarações? Já estão saciados? 

 

Sim. Não há mais perguntas nem testemunhos. Toda a nossa gratidão. 

 

Então, se ainda houver tempo....ainda tenho tempo? 

 

Sim. 

 

Bem, então, iremos fazer a mesma coisa através do silêncio. Vocês apenas têm uma coisa a fazer: 

é estarem aí, no Coração, sem nenhum pensamento, sem nenhum desejo, sem nenhuma vontade. 

Apenas acolham. 

 

...Silêncio... 

 

Bem, Bidi agradece o vosso acolhimento, o vosso Amor, a vossa Presença, o facto de terem 

aceitado ficar a nu, na Alegria. 

 

...Silêncio ... 

 

Bem, Bidi vai saudá-los e agradecer também. E digo o que irão dizer, vocês, e que eu disse da 

outra vez. 

 

( em coro ) : Um por todos e todos por Um. 

 

Vocês têm boa memória. Então vamos. Eu vos deixo. 

 

Obrigada. Até sempre. 

 

Até sempre. Mas noutros lugares. 

 

*** 
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ANDROMÉRID - Outubro 2017 

 

Eu sou Andromérid, representante dos Arcturianos, e dou graças aos irmãos e irmãs aqui 

presentes, ou em qualquer outro lugar, por cada presença na verdade do coração. 

 

Acolhamo-nos,  acolhamos cada um de nós nesta Verdade, nesta Unidade, e fiquemos alguns 

instantes em silêncio, a fim de que se viva e se instale, se revele e emane a verdade de cada um na 

Alegria,  no Amor que somos. 

 

…Silêncio... 

 

Enquanto representante dos Arcturianos, alguns já vierem ver-me, assim como a outros dos meus 

irmãos, neste lugar. Não vou entrar em pormenores nem dar informações de funcionamento em 

relação ao nosso povo, apenas proceder a algumas especificações relativas ao que se faz neste 

instante, neste período, neste lugar, pelo menos, assim como noutros lugares onde, de alguma 

forma, trabalhamos com os gnomos, no eixo Fogo-Éter, tal como fazem actualmente os elfos com 

as ondinas, no eixo Ar-Água. Isto sem ter como objectivo reajustar o que quer que seja, nem tão 

pouco  curar o que quer que seja a nível da pessoa, mas, simplesmente pela vibração desta 

experiência, propiciar a libertação e entrega daquilo que pode fazer, ou até entravar, a vivência da 

vossa plena verdade no centro do centro. 

 

É possível, no sítio dos gnomos,  constatar igualmente a nossa presença, para que se possa  viver 

esse estado em qualquer lugar que não apenas aqui, mas isso não precisa de ser vivido várias 

vezes, só  uma vez, eventualmente. Disso cada um se dará conta. 

 

Seja com os elfos, as ondinas, os gnomos, ou com os Arcturianos, o importante não é procurar 

nem pedir o que quer que seja nem fazer intervir a vontade, mas simplesmente seguir a pulsão e 

deixar viver o que se vive no coração. 

 

A nossa intervenção aqui é para vos ajudar no desprendimento e no abandono dos últimos 

hábitos, das últimas crenças, de forma a permitir assim um ajustamento natural naquilo que são. 

 

Assim, repito, nos nossos sítios não é necessário pedir, basta simplesmente estabelecer uma 

intenção e deixar andar, deixar correr a Vida que se vive e que volta ao seu centro. 

 

Nada há a fazer, é deixarem-se conduzir, de alguma forma, pela vida que são, permitindo assim 

que a consciência volte com facilidade e leveza ao seu próprio centro, no caso de nenhuma 

intervenção da vossa parte ser avançada. Não há outra explicação ou busca a efectuar. Hoje nada 

temos a ensinar  a não ser favorecer, simplesmente, à nossa maneira, a participação no vosso 

reconhecimento definitivo. 

 

Há quem nos conheça, quem nos tenha encontrado, mas este processo que é transmitido e que se 

vive neste momento pode ser vivido por todos, em cada um, quaisquer que sejam as origens, as 
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linhagens, qualquer que seja  vivência da pessoa, pouco importa. Isso apenas tem uma finalidade 

que é, de alguma maneira, dar-vos a possibilidade de se encontrarem, de se instalarem 

definitivamente no centro do centro, nesta Alegria incomensurável, e de aí permanecerem. 

 

Foram vividas até agora Teofanias, mas hoje é possível viver a Endofania em cada instante, agora. 

Sempre estivemos todos aqui a acompanhar-vos: os povos da natureza, os Anciãos, as Estrelas. 

 

O objectivo não foi dar-nos a conhecer ou  acrescentar um eventual interesse à nossa vivência, ao 

nosso funcionamento, mas muito concretamente conduzir-vos até aqui, no que somos e no que 

vocês são, reconhecendo assim esse Único, bem para lá de toda a forma, de todo o jogo, de toda a 

dimensão, da simples presença deste Amor supremo, desta suprema Alegria que vos invade, na 

totalidade, por amor, que vos leva até onde nada mais existe, onde tudo se estabiliza, onde tudo 

se pacifica. 

 

Foram por nós acompanhados até esse Desconhecido que são. Independentemente das técnicas 

utilizadas, dos encontros ocorridos, tudo isso, em definitivo, apenas visou este instante, este 

instante que para nós já foi vivido - daí o nosso contentamento -, esse instante que vos entrega a 

vós próprios nesta Unidade, no Único onde, de algum modo, a última escolha vos assiste, a última 

rendição, o último salto, vindo assim encorajar e dar graças ao que foi qualificado de passagem 

mas que o não é, a este último sacrifício que o não é também. Trata-se do reconhecimento e da 

imersão total na Verdade que são e que sempre foram. 

 

Assim, as minhas palavras pouca importância têm e a nossa Presença pode fazer-se silêncio em 

cada um que assim o queira,  para se reencontrarem em definitivo sós e, ao mesmo tempo, sendo 

todos nós. Não vou, pois, prolongar estas breves palavras mas propor-vos apenas viver  esta 

revelação convosco próprios e para vós próprios e não é uma Teofania o que vos proponho mas 

uma Endofania, deixando assim que se viva, no silêncio do coração, a jóia  sempre presente, 

testemunho do Amor e da Alegria que emana, livre e sem limites, para lá mesmo de quaisquer 

palavras, para lá mesmo de qualquer explicação. 

 

… Silêncio... 

 

Queridos irmãos e irmãs, eu sou Andromérid, representante dos Arcturianos, e agradeço aos 

povos da natureza, aos povos intergalácticos, aos Anciãos e às Estrelas por me terem permitido 

dirigir-me a vós neste dia. 

 

Juntamo-nos todos para  bendizer e saudar em cada um a sua verdade e a sua eternidade. 

 

… Silêncio... 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Maria Teresa Santos 
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OMA – PARTE 1A – Q/R – Outubro de 2017 

 

Eh bem meus queridos amigos, estou extremamente contente em reencontrá-los a fim de poder 

trocar com vocês.  Primeiro, eu vos proponho todas as minhas bênçãos e também a Teofania do 

coração, é claro, para nos saudar mutuamente durante alguns instantes. 

 

… Silêncio … 

 

Primeiramente, antes de vos deixar a palavra, tenho um certo número de elementos a vos dar.  A 

primeira coisa : como vocês observaram, eu não tive necessidade de vir vos falar depois de 30 de 

setembro, quer dizer durante a primeira semana de outubro, porque o que vocês observam, em 

vocês, na tela do mundo, na tela de vossa vida, das vossas relações, é suficientemente eloquente, 

se posso dizer, para vos demonstrar a realidade do que se produz neste período. Vocês 

constataram uns e outros, seja em vossa escala individual, na escala de vosso ambiente próximo 

ou na tela do mundo, vocês veem bem que tudo se desenrola como nós anunciamos desde muitos 

anos, e que tudo corresponde aliás ao conjunto das profecias de onde quer que elas venham, e 

que traduzem, através dos acontecimentos que se vive na terra, a realidade dessas profecias, mas 

antes de tudo a realidade interior para muitos de vocês, e cada vez mais, da proximidade da 

liberação final, se posso dizer, da humanidade. 

 

É claro nós sabemos que todos vocês estão, se posso dizer, em situações diferentes, em ambientes 

diferentes, mas cada um de vocês a vossa maneira, desde o instante em que vocês são capazes de 

ver e de ouvir, vos dá a ouvir e ver justamente, que se desenrola na terra e em vosso corpo, e em 

vossa vida, muitos elementos que traduzem mudanças, por assim dizer, consequentes, não é ? 

 

Portanto era preferível também hoje, se não é a ajuda que vou trazer, eu o espero, importante 

para muitos entre vocês, em relação aos vossos questionamentos, mas eu especifico, como já 

disse, que os questionamentos concernentes ao vosso futuro pessoal ou ao futuro da Terra no 

nível preditivo, profético, não tem mais lugar de ser, visto que isso vos é transmitido de diferentes 

maneiras através de tudo o que é anunciado como informações. Mesmo se elas são um pouco 

desviadas, é necessário ser um pouco obtuso, se posso dizer, para não ver o que está em vias de 

se desenrolar, que eu nomearia, se vocês querem, essa revelação da Luz, e também da sombra, 

que se produz no plano da Terra. 

 

Então espero que vossas questões sejam um pouco mais centradas, mesmo se eu creio que Bidi 

vai acompanhá-los um certo tempo, mais centradas na consciência de preferência do que em 

vossas peripécias coletivas ou individuais, ou ainda nas necessidades de esclarecimentos que 

concernem finalmente apenas a este mundo, porque tudo vai ser feito, seja por mim ou por 

outros intervenientes, para orientá-los, eu diria, para a fonte da consciência. 

 

Então caros amigos, queridos irmãos e irmãs, eu vos deixo a palavra. Tenho duas ou três pequenas 

coisas a vos dizer, mas elas certamente terão a ocasião de serem ditas instaurando o diálogo com 

vocês. Assim eu vos escuto. 
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Questão : primeiro três sonhos de uma irmã... 

 

Isso começa mal com os sonhos se há três de um golpe. Interpretei os sonhos uma vez que, se 

vocês querem, interpretar os sonhos, o espaço do sonho é a interface neste momento, não 

somente entre o consciente e o sono, mas sobretudo entre o consciente e o Absoluto, e então 

sempre se imprimem, no nível dos sonhos, elementos que efetivamente podem vos guiar, como 

nós demonstramos juntos através de vossos sonhos a elucidar.  Mas hoje, e vocês vão vê-lo, ao 

menos eu espero, que a tonalidade dos sonhos que vão ser propostos, ultrapassam o quadro das 

pequenas interrogações egóicas, se posso dizer.  Então nós começamos com o primeiro 

sonho.  Vamos verificar isso. 

 

Questão : primeiro sonho : estou em meu quarto. Na parede há uma fenda. Um polvo 

multicolorido passa por essa fenda. Ele vem se colocar perto da cabeça de minha filha do lado 

direito, ela está deitada na cama, em seguida ele vem à minha esquerda do lado do meu Canal 

Mariano. Ele cintila com cores muito suaves e muito leves, eu desperto. 

 

É o que como animal?  

 

Questão : um polvo. 

 

Eu tinha escutado. Um polvo, quer dizer uma espécie de calamar ? 

 

Questão : sim, multicolorido. 

 

Multicolorido. 

 

Então esse primeiro sonho evoca simplesmente tudo o que é colante : o polvo por exemplo, tudo 

o que é o polvo, o calamar.  Vocês sabem que é um símbolo que representa um certo número de 

forças de predação, vamos dizer.  Ora, aí, o que é que se passa ?  O polvo é multicolorido, quer 

dizer ele não é mais um polvo normal mas tem várias cores. Além do mais esse polvo também vem 

se colocar, como ela estipula nesse sonho, no nível do Canal Mariano.  Então aqui, nós estamos 

bem além do polvo e seu aspecto tentacular, mas nós estamos em algo que evoca uma conexão e 

uma nova realiança para essa irmã. Aí está o que eu posso dizer disso.  O multicolorido, aí, é 

certamente o aspecto de que não é um polvo comum, de uma só cor, é claro.  Então vamos ver 

com o segundo sonho, se isso se esclarece um pouco mais. 

 

Questão : segundo sonho : ando por uma cidade com um amigo de cabelos ruivos. Ele me confia 

seu pequeno cão, igualmente ruivo. Ele me escapa. Eu informo meu amigo dessa partida sem me 

sentir inquieta.  Terceiro sonho : estou em uma bela natureza, sob um grande arco que se 

assemelha a uma ponte de pedra.  Levanto a cabeça e vejo milhares de abelhas que recobrem 

totalmente esse arco.  Estou maravilhada.  Poderia me trazer um esclarecimento sobre esses três 

sonhos recentes ? 
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Então a abelha, é claro, é o símbolo do Cristo, é o símbolo da Ressurreição. Eu tinha, aliás, nos 

objetos que eu sempre conservava comigo, essa abelha que foi esculpida em algum lugar, por 

aqueles que me conheciam quando eu estava encarnado.  A abelha é o símbolo do Cristo e da 

Ressurreição.  Essa irmã especifica que ela tem um arco acima dela.  A noção de arco, que seja de 

pedra ou outro, ou de luz, sempre evoca a noção de atravessar, de passar de algum modo 

simbolicamente e concretamente de um estado vibratório ou de um estado de consciência a um 

outro estado vibratório ou a um outro estado de consciência.  O arco está ligado à passagem, em 

sua mais ampla acepção, e aqui esse arco está recoberto de abelhas, quer dizer que o Cristo bateu 

à porta e deixa fazer-se a passagem, se posso dizer, em toda segurança. 

 

Eu retorno agora ao segundo sonho. Nas circunstâncias atuais, eu especifico, e não nas 

circunstâncias comuns dos sonhos tal como é conhecido por aqueles que estudam os sonhos, ela 

passeia com um ser que é ruivo, cujo cão é ruivo.  A cor vermelha, e mais particularmente o ruivo, 

quer seja o cabelo ou o pelo, evoca Nibiru e evoca o planeta Hercólubus e tudo o que está ligado à 

sua presença e à sua visibilidade.  Então através desses três sonhos, confirma-se a noção de 

atravessar, de passagem, a fim de acessar a Verdade, que se produz neste momento mesmo para 

essa irmã.  Há efetivamente uma dinâmica e uma lógica através desses três sonhos. 

 

Eu repito que o sonhos que eu interpreto hoje não estão ligados, exceto se isso remete muito à 

vossa problemática pessoal e que eu não posso dar os elementos que podem ajudar, a maioria dos 

sonhos serão interpretados segundo a dinâmica do momento que, como vocês sabem, está ligada 

à aproximação de Nibiru. Portanto eu situo vossos sonhos deste período, se é que eles são deste 

período, sobretudo em relação à essa mudança que está em curso.  Aí está o que eu queria dizer 

pela segunda vez.  Ou seja, o que eu quero dizer com isso, quer vossas noites sejam sem sonhos, 

quer vossas noites sejam com visões, percepções ou com sonhos, tudo o que se desenrola à noite 

vos remete à noção de passagem, de transformação, e em definitivo, de liberação e de ascensão, 

da Terra e talvez vossa ascensão individual, pois vocês o sabem, a ascensão é coletiva para a Terra 

mas ela não é coletiva para a humanidade. Isso depende de vossa liberdade de instalação, de 

vossa escolha e de vosso posicionamento, isso, nós sempre vos dissemos. Então podemos 

continuar. 

 

Questão : se desejarmos não mais participar de nenhum dos jogos em curso nos mundos 

falsificados e dissociados, a alma ela pode ter uma escolha contrária, decidir não se voltar para 

o Espírito e continuar em sua pseudo-certeza de imortalidade ? Podemos ser conduzidos, pela 

escolha da alma a experimentar novamente os mundos dissociados, enquanto essa não é nossa 

escolha ? 

 

Então, é necessário compreender que tudo o que foi nomeado a reversão da alma...a consumação 

da alma se faz pelo abandono da vontade pessoal, pelo Abandono à Luz.Tudo isso vos foi 

explicado durante e antes das Núpcias Celestes, eu não vou retornar nisso. Pelo contrário, a alma 

está sempre orientada para a matéria. Aí vocês não podem nada, isso faz parte do confinamento, 

nós vos explicamos esses mecanismos e essas engrenagens. Portanto a alma que está atraída, 
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como foi expressado há muitos anos, para a matéria, não tem nenhuma possibilidade de viver o 

Espírito, é tão simples assim.  É necessário que haja uma dinâmica, que vos foi explicada por Ma 

Ananda Moyi há muitos anos, que é primeiro o fenômeno de reversão da alma, que não é sempre 

permanente, que pode ocasionar os fenômenos de iô-iô, e que eu nomeei tournicoti-tournicota, 

mas uma vez que a alma está suficientemente esclarecida, se posso dizer, pelo Espírito, ela não 

pode mais voltar-se para a matéria. 

 

O risco deste período, são os tournicoti-tournicota, e sobretudo a rejeição da materialidade ao 

invés de sua transcendência.  Vocês não podem viver a transcendência rejeitando a matéria.  É na 

matéria que se vive vossa transcendência, e vossa liberação passa por esse corpo de carne. Quer 

ele seja chamado o templo divino, quer ele seja chamado, como Bidi o nomeia, o saco de carne, 

pouco importa.  Não é o templo que é necessário adorar, não é o saco de carne, mas o que está 

dentro, quer dizer você. 

 

Então, tudo o que vai se produzir, tudo o que é descrito nesses mecanismos da alma, é : quando o 

Espírito é encontrado, não há mais nenhuma hesitação possível.  A alma não pode mais interferir 

uma vez que nesse momento, quando a iluminação do Espírito é suficientemente importante, 

quer dizer em particular quando o Triângulo do Fogo, vocês se lembram, que está sobre a fronte, 

era ponta para cima, estabelece-se ponta para baixo, quer dizer voltado para a matéria, é a efusão 

do Espírito na célula, no corpo orgânico. Aí, a alma não pode mais interferir uma vez que ela está 

em curso de dissolução, mesmo se ainda há mecanismos de flutuação. 

 

Então é claro, quando vocês dizem que vocês não querem mais a matéria, quem se exprime ?  A 

pessoa ou a alma ?  Mas em definitivo isso não muda nada, visto que desde que a pessoa ou a 

alma estão iluminadas e vivificadas, ressuscitadas pelo Espírito, pelo Paráclito, vocês não podem 

mais ter dúvidas sobre qualquer atração à matéria, à experiência, ou aos mundos 

dissociados. Vocês não podem mais ser enganados por qualquer melhoria do que quer que seja, 

coisa que é proposta por todas as espiritualidades ilusórias. 

 

Então certamente, o que eu digo hoje pode vos parecer em contradição, e aliás o é, com o que eu 

pude dizer quando estava encarnado, mas vocês não estão mais no mesmo período, vocês o veem 

bem.  Na época, eu tomei o exemplo da rã, vocês sabem, que se aquece em seu recipiente.  Hoje, 

se vocês tomam o estado no qual vocês estavam há dez anos e colocam diante do que vocês são 

hoje, vocês fariam como a rã, vocês veem ? Vocês seriam dissolvidos pelo Fogo da Verdade e da 

Luz. 

 

Então é claro, desde que o Espírito, eu diria, suficientemente presente, quer dizer quando vocês 

viveram os processos vibratórios, quando vocês viveram um certo número de mecanismos no 

nível das diferentes Coroas do coração, ou então a Onda da Vida, há mais possibilidade, se posso 

dizer, de não mais ser afetado por qualquer possibilidade de escolha. O Espírito não oferece 

nenhuma escolha, ele é a Verdade ; a alma propõe as experiências, ou voltadas para a matéria, ou 

voltadas para o Espírito.  O retorno a um mundo dissociado é estritamente impossível.  Mesmo os 

maus rapazes irão fazer a reeducação, não em 3D unificada, mas se reunirão às equipes 
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liberadoras, quer dizer Anciãos, novos Anciãos, novas Estrelas, que aceitaram, por seus jogos em 

meio a este mundo, ir liberar outros mundos. 

 

Nesse caso, é claro, a alma persistirá, mas ela será iluminada, quer dizer que esses irmãos e essas 

irmãs, e esses maus rapazes também, que têm o hábito dessas forças uma vez que eles as 

manipularam tanto neste mundo que eles deveriam mesmo estar muito à vontade para 

desmanchar, se posso dizer, todos esses laços e todos esses apegos dos mundos falsificados, 

ajudados nisso, é claro, pelo recrutamento que foi conduzido entre os anos 2014 e 2016, quer 

dizer o período da atribuição vibral e da consumação da alma ou não, não é ? Portanto se vocês 

estão em Espírito e em Verdade, não pode haver escolha. Crer que vocês vão ter a escolha é 

próprio do ego e da alma, mas certamente não do Espírito.  Se o Espírito está desperto em vocês 

com os diferentes testemunhos que eu dei, mesmo se vocês jogam ainda com o ego, vocês não 

podem mais jogar com a alma, porque desde que o Espírito está desperto em meio à alma, de 

maneira muito natural a alma se dissolve. 

 

É um pouquinho diferente disto, acabei de vos falar dos maus rapazes, os fantoches, os 

predadores deste mundo, mas também os futuros Melchisedeques e Estrelas que irão liberar 

alguns mundos.  Neles, sua alma deve permanecer, da mesma maneira que nós Anciãos – Estrelas, 

é um pouco diferente, sobretudo, por exemplo, Maria e outras Estrelas que vos são conhecidas, 

que emprestaram seus corpos quando dos processos nomeados assunção e não ascensão, 

assunção.  Lá, o problema, é um pouco diferente mas tudo o que concerne aos homens, se posso 

dizer, à polaridade masculina, que jogaram tournicoti-tournicota, que se apresentaram de uma 

certa maneira, não terão nenhuma dificuldade em endossar também esse papel de Ancião, 

acompanhados e servidos, se posso dizer, em sua redenção, pelos maus rapazes. 

 

Mas lembrem-se do que eu disse : a maioria dos irmãos e das irmãs que estão na terra no 

momento do planeta-grelha final e previamente, no momento do Apelo de Maria, a injunção do 

Espírito de Verdade será tal que ninguém poderá ignorar isso.  Então certamente, vocês o sabem, 

há um tempo limitado entre a injunção da Luz, o Apelo de Maria, a visibilidade de Nibiru, e o que 

eu tinha nomeado há muito tempo o planeta-grelha final.  Eu não falo das datas, nem dos eventos, 

mas eu falo de uma cronologia na qual vocês estão, para vos situar, simplesmente. 

 

Desde que as Teofanias foram instaladas de maneira perpétua, mesmo se vocês não as vivem 

ainda, para muitos entre vocês de maneira perpétua, o Espírito, o Paráclito, o Espírito do Sol 

infunde-se em meio a vossas estruturas efêmeras, e vocês sabem que a alma não é eterna. Essa, é 

a maior mistificação que foi feita ao mesmo tempo no domínio espiritual, no domínio religioso, e 

também no domínio dos iluminati, quer dizer quando foi proclamada a crença em um deus, o Ser 

supremo, a crença na eternidade da alma.  É absolutamente falso. O corpo físico, mesmo nos 

mundos unificados, é apenas um vetor de manifestação, e a alma também.  A verdadeira 

Eternidade, ela está no Espírito,  ela não está na alma. 

 

A alma tem sempre colorações, e é claro progressivamente, à medida de centenas de anos, a 

linguagem passada do Espírito à alma.  E além disso, a Igreja católica suprimiu qualquer referência 
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ao Espírito.  Mas vocês sabem, os maus rapazes também falam de alma, os predadores também, 

eles têm uma alma, isso não tem nada a ver com os portais orgânicos, ora tudo o que é portador 

de alma, mesmo invertida hoje, vocês o sabem, não pode desaparecer em sua eternidade e 

todavia terá de algum modo uma certa forma de utilidade nos eventos dos 132 dias, e para alguns, 

na liberação dos mundos a liberar. 

 

Portanto não é necessário se preocupar com a noção de escolha. Se hoje vocês ainda têm a 

impressão de ter de escolher, é bem evidente que vossa alma ainda está na frente da cena, visto 

que se o Espírito, o Paráclito, está na frente, vocês não têm nenhuma escolha.  Vocês têm apenas 

uma única escolha a ser, é a Verdade, quer dizer a Liberdade, e vocês não podem se colocar a 

questão nem da alma, nem do corpo, nem de qualquer história. 

 

Assim essa questão, respondi como pude, mas em todo caso as coisas vão se tornar, e elas já se 

tornam, cada vez mais claras.  A iluminação da Luz, em vocês como no exterior de vocês, vos dá a 

ver tudo o que não foi visto, tudo o que não foi atravessado, mas não são vocês quem age, é a 

Inteligência da Luz, é o Espírito de Verdade, é o Andrógino primordial, mas certamente não vocês. 

Se vocês ainda acreditam agir por vocês mesmos em qualquer evento de vossas vidas, vocês ainda 

estão submissos à alma e às suas escolhas.  Quando vocês são livres, vocês não têm nenhuma 

escolha, a não ser, serem o que vocês são em verdade.  E nisso, não há lugar para o que vocês 

tinham nomeado, e nós o explicamos suficientemente, o livre-arbítrio. 

 

O livre-arbítrio, é a ação-reação, crer que vocês têm a escolha de fazerem o bem ou o mal, e isso 

mantém o jogo em meio à matriz.  É perpétuo.  Não esqueçam que vocês tomaram perpetuidade, 

mas felizmente essa perpetuidade acaba-se sempre pela morte do que é efêmero, não é ?  E desta 

vez, nós vos explicamos o histórico deste mundo há muito longo tempo, que hoje não vos é de 

nenhuma utilidade, mas que ainda é bom lembrar para alguns.  O retorno à Verdade é agora, essa 

Verdade não se acompanha nem de formas, nem de dimensões, nem de histórias, nem mesmo de 

um processo de fim dos tempos.  É o fim do mundo para o ego, é o fim de tudo o que está ligado 

ao ego, quer vocês nomeiem isso as relações afetivas, familiares, sociais, kármicas ou outras.Não 

há mais lugar para o ego agora, a não ser em meio ao sofrimento para aquele que ainda não 

aceitou a iluminação total desse ego sem valor, como se diz.   

 

Outra questão. 

 

Questão : após ter aplicado o óleo essencial de Ravinsara, senti minha porta OD vibrar 

fortemente, o ponto entre os olhos, e a Estrela Atração.Em seguida tive a visão de meu rosto que 

eu imediatamente reconheci.Alcancei que eu não era esse personagem, como se eu observasse 

essa pessoa que não era eu. Eu tinha compreendido isso mentalmente, mas aí, eu o integrei. 

Desde então, quando eu coloco o óleo essencial e me deito, sinto todas as células de meu corpo 

vibrarem profundamente, é uma sensação nova para mim. Observo isso mas é apenas uma 

constatação, não estou apegada a isso e nem busco nada. 
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Então, o testemunho, quaisquer que sejam as técnicas, eu vos lembro que há muitos anos, vos 

foram comunicados o yoga da Unidade, o yoga da Verdade, as bênçãos arcangélicas, as posturas, 

os exercícios a fazer que tomavam muito tempo. Vocês perceberam, à medida dos anos talvez, 

para aqueles que seguiam isso desde muito tempo, que os exercícios, e eu creio que vocês 

nomeiam isso os protocolos, aí está, esses protocolos se simplificam cada vez mais uma vez que a 

carga de Luz, a intensidade da Luz, a consciência da Luz que está presente na terra é tal que hoje 

isso vai muito, muito rápido. 

 

E esse testemunho que esse irmão exprime através das técnicas, mas pouco importa a técnica, 

isso pode vos fazer tão bem quando de um cuidado vibral como com os óleos essenciais, com as 

posturas, e mesmo com o olhar ou o sorriso de um irmão ou de uma irmã ?  A técnica não é mais 

fundamental. Aliás, vos foi pedido de pouco a pouco se distanciarem de tudo o que foi útil em um 

dado momento.  A bênção dos Arcanjos, não é mais necessário repetir os mantras e fazer os 

gestos, basta pensar no Arcanjo para que ele esteja aí. 

 

E o que exprime esse irmão, é que na ocasião de um ritual particular, perdão, um protocolo 

particular, ele viu o que ele era, quer dizer que ele se desidentificou de seu corpo, o que é o caso 

desde que vocês se veem e que vocês se veem não mais em um espelho, mas através do Espírito, 

vocês veem vosso rosto ou vosso corpo.  E vocês sabem nesse momento, não porque vocês 

aderiram a isso, como foi exprimido, enquanto crença mental, mas como uma vivência real, que 

vocês não são nada, mas absolutamente nada desse corpo, que é somente um personagem de 

teatro animado pelos cordões, como um marionete.  Os cordões e a mão, são a alma, mas o 

Espírito é anterior à mão, anterior aos cordões da marionete, e anterior ao personagem.  É o que 

vocês são. 

 

E isso, será uma evidência vivida por todos nós, mesmo nós, ali onde estamos, e no momento do 

planeta-grelha final.  Não haverá nenhum retorno para trás possível, porque nós todos teremos 

vivido o desaparecimento em eternidade, qualquer que seja nosso veículo ulterior, se temos 

necessidade disso uns e outros, se o desejamos, mas isso não faz nenhuma diferença.  Ora 

enquanto vocês não viveram efetivamente ou as vibrações, ou o processo onde vocês veem 

realmente e concretamente que vocês não são esse corpo, vocês estão de qualquer modo colados 

a esse corpo visto que vocês estão dentro.  Todo o erro, dizia Bidi, é a identificação a esse corpo. 

Por outro lado, o trabalho sobre esse corpo através dos yogas, através da alimentação, através da 

energia, vos foi muito útil desde muito longo tempo. 

 

Hoje, vocês não têm mais necessidade de tudo isso.  É claro, eu concebo perfeitamente que alguns 

irmãos e irmãs que somente agora descobrem a energia, a vibração, a alma, o Espírito, tenham 

necessidade de ter as muletas ou os marcadores, mesmo com os cristais, por que não.  Vocês 

sabem que há cristais que fazem subir as vibrações, vocês têm cristais que correspondem à Onda 

da Vida, os cristais que correspondem ao Canal Mariano.  Nada vos impede de utilizá-los, é claro, 

sobretudo para aqueles entre vocês que vivem a verdade do Espírito tal como foi esse 

testemunho, mesmo se eles não se colocam questões, há mesmo assim sempre a pessoa que tem 
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necessidade talvez de um pouco de contexto, de um pouco de elementos para estar tranquila, se 

posso dizer. 

 

E há uma tal evidência da Luz quando vocês vivem esse gênero de testemunho, que não pode mais 

haver questões, nem sobre as linhagens, nem sobre as vibrações que vocês vivem, sobre o que 

quer que isso seja, uma vez que quando vocês viveram – e não acreditaram – isso, vocês estão na 

beatitude, vocês estão na Paz e vocês sabem, por tê-lo vivido, que mesmo esse corpo, pode ser 

queimado, esquartejado, cortado em pedaços, que isso não muda nada, aí está a verdade da 

Eternidade.  E vocês têm, e penso que haverá outros testemunho como outros sonhos que 

traduzem, se vocês querem, essa reviravolta que está em curso, como nós vos anunciamos, desde 

o 1º de outubro deste ano, e que eu disse que vocês tinham muitas datas marcadoras no 

desenrolar do calendário, e tudo isso se desenrola neste momento. 

 

Portanto não se interessem em amanhã ou no final do ano, vocês não estão aí ainda, não é, vocês 

estão no mês de outubro.  Há suficientemente coisas a viver neste momento para se preocuparem 

com amanhã ou ontem, vocês veem.  O que é importante, é encontrar essa evidência, e ela se 

encontra unicamente quando vocês cessam toda investigação, toda busca, toda interrogação, 

todo questionamento, e sobretudo, toda necessidade de explicações.  Certamente, eu me dirijo à 

maioria, mas aqueles que estão aí, aqui, e que escutam o que eu digo, faz muito tempo que vocês 

viveram todas essas experiências, e é importante que os novos irmãos e irmãs que ressuscitam 

hoje não tenham a impressão que lhes falta passar pelas Coroas, as Estrelas, as Portas, os yogas, 

para viver o que é para viver, já que a melhor maneira de vivê-lo hoje, e mesmo para vocês, os 

antigos, é a espontaneidade do instante presente, nada mais. Caso contrário vocês perdem 

tempo. 

 

É claro, vocês têm a eternidade, mas para saber e viver a eternidade, é necessário já ser a 

Eternidade, não ?  Ora cada vez mais, e isso nós também vos prevenimos, vocês não podem mais 

se agarrarem, se posso dizer, às leis deste mundo, às regras deste mundo, desta sociedade, desse 

corpo, de vosso afetivo, para ser o que vocês são.  O face à face, nós vos dissemos, é a sós, 

quaisquer que sejam os encontros, as relações que vocês têm uns com os outros, com os povos da 

natureza.  Esse gênero de experiência que esse irmão acabou de testemunhar se produzirá a sós, 

mesmo se a relação é um meio extraordinário de descobrir o que é o Amor.  A densidade da Luz é 

tal que desde 1º de outubro, todas as coisas, exceto talvez, como eu o disse, para nossas irmãs e 

irmãos novos que desembarcam, se posso dizer, não representam para vocês nenhum 

interesse.  Eu diria mesmo que isso pode ser um obstáculo. 

 

É por isso que eu vos preveni, no mês passado, que eu não falaria mais da cronologia dos eventos 

deste mundo. Vocês são bastante grandes para olharem tudo o que se desenrola em vocês, como 

em vossos meios de comunicação modernos.  O mais importante não está aí agora, o mais 

importante, é essa surpresa que se produz quando vocês vivem que vocês não são nem esse 

corpo, nem essa história, nem vossas crenças, nem vossos afetos, nem vossas emoções, e que 

mesmo o que vocês chamam vosso marido, vossa mulher, vosso filho, não representam 
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absolutamente nada no nível do Espírito, a não ser os jogos da consciência, é tudo, e os jogos, 

além do mais, alterados em meio a este mundo. 

 

Portanto essa reversão que se produz estava anunciada, parece-me, e é muito mais fácil viver essa 

reversão entre aqueles que são muito novos, se posso dizer, que não viveram nem as energias, 

nem as vibrações, nem a adesão às religiões, nem ao que quer que seja, porque eles estão 

justamente disponíveis para o imprevisto, enquanto que vocês, que viveram as Coroas, as 

linhagens, mantém todo esse cinema, vocês se privam da Verdade e vocês se privam da Alegria 

eterna, e vocês se privam, para o período final, da beatitude.  Há um tempo para tudo.  E aí, eu o 

decreto e vos digo solenemente, não serve para nada vocês se apoiarem em qualquer elemento 

de vosso passado, mesmo ligado à evolução da Luz desde trinta anos, mesmo as Núpcias Celestes, 

mesmo no que nós vos dissemos há ainda, eu diria um ano. 

 

É necessário permanecer tranquilo, é imperativo.  Então como nós vos dissemos, nós vos 

enviamos à natureza porque na natureza vocês estão tranquilos.  Há uma tal densidade de Luz 

longe das cidades, longe das vilas, longe da atividade mental dos humanos, que vos ajuda em toda 

evidência, da maneira a mais natural possível, a viver essa Eternidade. Sem se apoiarem nos 

marcadores que para os antigos foram extremamente úteis e aproveitáveis. Mas lembrem-se de 

que eles foram úteis e aproveitáveis para vocês, e também enquanto ancoradores e semeadores 

de Luz. Ali vocês não são mais ancoradores e semeadores de Luz, muitos de vocês tornam-se Luz, 

em totalidade, e nessa totalidade da Luz, não há nenhum lugar para o sofrimento, para o ego, para 

a pessoa ou para a história. E vocês vão ver cada vez mais os testemunhos desse tipo.   

 

Então continuamos. 

 

Questão : um sonho : estou em Toulouse com um grupo e tomamos um trem para embarcarmos 

em um avião. Passamos pelo campo, e de repente meu vagão se desconecta dos outros e eu 

me.... 

 

Meu vagão ? Mas ele falava de avião e ele está no trem ? 

 

Questão : sim, para ir ao aeroporto. 

 

De acordo. 

 

Questão : … eu me encontro só em uma sala onde um homem propõe testar, sob a forma de 

jogo, minhas reações ao que ele me submete.  Eu seria filmado.  Eu aceito. Não me sinto 

totalmente concernido. Diverte-me viver essa experiência, eu jogo o jogo. Depois eu me 

encontro com o resto do grupo em uma sala de espera, antes do embarque.  Compreendo que os 

outros esperavam eu terminar o jogo para embarcar. 

 

Antes que você termine, é exatamente o que eu disse. Não serve para nada jogar, qualquer que 

seja o jogo, mesmo da energia, da vibração.  Certamente, isso não impede os contatos com os 
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povos da natureza, conosco, mas lembrem-se que vos é necessário estarem sós para viverem essa 

última reversão, esse último basculamento.  Vocês só podem, e nós sempre vos dissemos, de fazê-

lo a sós, e o que descreve esse sonho é exatamente isso.  

 

É claro nós vos encorajamos, durante todos esses anos, a se encontrarem, a entrarem em relação 

para trocar, partilhar, mas compreendam bem que em um dado momento, isso não quer dizer 

estar só todo o tempo, mas vos é necessário de maneira imperiosa fazer esse retorno ao centro, e 

isso se faz sozinho.  É o que descreve esse irmão.  Aliás ele se encontra, o vagão se desconecta do 

trem, portanto dos outros.  E ele deve fazer sua prova, se posso dizer, demonstrar alguma coisa a 

ele mesmo antes de se reunir ao grupo.  Porque o ego é muito astuto, e a alma é muito astuta, 

muitas vezes ela tem a tendência de fazê-los se religarem ao que nós nomeamos na época as 

egrégoras, grupos aos quais vocês estão submissos, uma vez que a alma busca apenas uma coisa, 

é estar submetida ou às forças de predação, ou aos grupos espirituais. 

 

Mas hoje isso deve ser visto pelo que ele é. O que antes eram as muletas, as ajudas, mesmo muito 

consequentes para muitos entre vocês, tornam-se um obstáculo, enquanto que para alguns novos 

irmãos e irmãs, é um trunfo indispensável.  Mas lembrem-se de que eles, viveram o Espírito antes 

de viverem as vibrações, então para eles é mais fácil encontrar os marcadores aos quais eles não 

vão aderir, mas simplesmente explicar o que pode restar de necessidade de explicação.  O que não 

é vosso caso, que viveram as energias, as vibrações, as Coroas. Então terminamos o sonho ? 

 

Questão : uma mulher entra na sala e me felicita por ter participado desse teste. Ela me diz que 

agora eu fazia parte do clube e que isso me dava direito aos bilhetes gratuitos para 

viajar. Recebo uma espécie de cesto com presentes embalados em papel azul brilhante. Havia 

notadamente um tipo de tela de quiosque para montar, que se utiliza para uma recepção ou 

uma festa. 

 

Sim, bem o sonho, é exatamente o que é mostrado a esse irmão ou essa irmã, tudo o que eu 

disse.  Além disso o sonho é muito claro, ela compreendeu perfeitamente, ou ele compreendeu 

perfeitamente também, não é ?  Depois, há as referências, é claro, ao que é conhecido neste 

mundo : a cesta, as viagens gratuitas, mas quando vocês são liberados, vocês não têm necessidade 

de tickets, vocês vão onde vocês quiserem, sozinhos como um adulto. Não há necessidade de 

tickets de transporte. Mas bem, está correlacionado a este mundo : a história do trem que leva ao 

aeroporto, a parada do vagão, o face à face sozinho em uma sala com um teste, um jogo que é 

feito.  Tudo isso traduz exatamente o que eu vos disse desde o começo de minha intervenção. 

 

Então não tentem, mesmo através de sonhos assim, e eu o digo para esse irmão ou essa irmã, 

irem muito longe nas explicações. Porque é tão evidente neste caso. Certamente, por exemplo o 

sonho do animal ruivo com os cabelos ruivos, era menos fácil, mas todos os sonhos que vocês 

vivem hoje são coloridos, não por vossa alma, mas pela Inteligência da Luz. 

 

Então é claro, vocês têm sonhos que não têm nem pé nem cabeça, que podem vos parecer 

pertencerem às preocupações da véspera. Não é nada disso, uma vez que a alquimia da Luz se 
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realiza também quando vocês desapareceram da pessoa, o que é o caso no sono, e nesse 

momento, vocês entram na consciência Turya. Mas mesmo essas iluminações são apenas os jogos, 

eu diria, da alma que é iluminada pelo Espírito.  Há uma diferença que agora é cada vez mais 

importante entre o que podia se desenrolar há ainda alguns anos e o que se desenrola 

agora,  devido à progressão da instalação da Luz vibral, da verdadeira Luz. 

 

Então eu não acrescento nada a esse sonho, porque ele está muito claro. 

 

Outra questão. 

 

Questão : quem ou o que impulsionou Maria e as Mães geneticistas a nos criar um corpo físico e 

uma alma ? 

 

Mas as Mães geneticistas criam as matrizes de vida que são os conjuntos dos quatro Elementos 

com todas as moléculas, segundo as dimensões dadas, o que vocês nomeiam os corpos, o cenário, 

tudo isso, é totalmente livre.  Há matrizes cristalinas que se criam sem parar.  As Mães geneticistas 

apenas propõem os campos de experiência da consciência.  O problema, é o que esse campo de 

experiência da consciência da Terra, e de um pouco menos de uma centena de sistemas solares 

criou, pelo que eu tinha nomeado a vontade arcôntica, na relação com as Mães geneticistas, cuja 

causa primeira era a anomalia primária no nível da primeira exteriorização da 

consciência.  Portanto, pouco importa, não vamos retornar a isso porque é da história. 

 

Portanto os mundos livres, mesmo carbonados, que nós nomeamos a 3ª dimensão unificada, 

devido aos níveis de densidade extremos da matéria carbonada, tiveram necessidade, para 

receber o Espírito, de um médium, de uma espécie de amortizador que foi nomeado a alma, neste 

mundo.  Mas jamais a alma foi imortal, são besteiras.Aliás todo o ensinamento dos iluminatis e 

dos fantoches, em particular todos esses mestres pseudo-ascensionados, vocês o sabem, se fazem 

sobre o ensinamento da alma : os sete Raios, os tratados da alma e todos os conhecimentos 

mesmo esotéricos.  E o conhecimento íntimo, até há alguns anos, quer dizer desde as Núpcias 

Celestes, não era possível, exceto para seres extremamente raros como Bidi que veio vos ver, 

Nisargadatta.  Nós, entre os Anciãos, mesmo se nós tínhamos, alguns entre nós, vivido algumas 

coisas em relação ao Absoluto, na época nós víamos isso como algo muito distante e que não 

servia para nada no plano evolutivo da alma. Eu fiz a mesma coisa, é claro, uma vez que nós não 

tínhamos a possibilidade, se posso dizer, de nos estabelecermos, nessa época, no que vocês se 

estabelecem hoje. 

 

As coisas são diferentes para Bidi, elas também foram diferentes para meu mestre, Bença Dounov 

que, eu vos lembro, ele era um walk-in.  As coisas são diferentes também para a Fonte quando ela 

vos disse que ela sintetizou um corpo.  Mas quando o véu do esquecimento está feito, quer dizer 

quando nós tomamos várias encarnações porque nós somos apanhados nessa matriz, nós 

esquecemos o Espírito e a alma toma o bastão, e do ponto de vista do ego, a alma é a 

finalidade.  Daí vem o erro fundamental.Mas é um erro fundamental das consciências que viveram 
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isso, que vocês chamam os pseudo-mestres ascensionados, e todos os ensinamentos espirituais 

quaisquer que eles sejam. 

 

É por isso que hoje eu posso dizer que mesmo o ensinamento, a pedagogia, tudo o que nós vos 

demos, vos foi útil e mesmo indispensável para alguns de vocês, vocês veem, mas não vão reviver 

no passado.  É diferente porque os muito novos que chegam hoje têm talvez necessidade de 

alguns marcadores, mas como eu me dirijo à maioria, sou obrigado a dividi-los, se posso dizer, 

entre aqueles que são antigos, como vocês dizem, os velhos, e os bebês, aqueles que chegam e 

descobrem a Verdade de maneira inesperada e imprevista. Vocês veem ? 

 

E para aqueles que dormem, e eu vos confirmo, à parte os seres, os irmãos e as irmãs que 

despertam espontaneamente pelo influxo da Luz, sobretudo e eu o repito hoje mais do que nos 

meses precedentes, não vão irritar os irmãos e as irmãs que estão inscritos em suas crenças, 

inscritos na materialidade, inscritos na espiritualidade de baixa categoria, se posso dizer.  Eles não 

têm nenhum meio de aceitar vossas palavras, nem mesmo nenhum meio de aceitar vossa 

radiância, visto que para eles o momento não chegou e portanto eles devem se apresentar nesse 

estado no momento do Apelo de Maria.  Então é claro, vocês veem que mesmo entre esses seres, 

há aqueles que se abrem hoje, espontaneamente, mas em nenhum caso essa abertura pode vir de 

vossa intervenção, nem mesmo de vossa Presença.  

 

Sejam simplesmente o que vocês são em permanência, a Inteligência da Luz encarrega-se de 

distribuir a Luz ali onde é necessária.  Vocês veem ?  Vocês não têm necessidade de nenhum 

conhecimento, nem de nenhum conceito, nem de nenhuma percepção do que quer que 

seja.  Fiquem tranquilos. Ficar tranquilo não quer dizer ficar em meditação 24 horas por dia, isso 

quer dizer vivam o que a Vida vos dá a viver o mais naturalmente possível.   

 

Então continuamos. 

 

Questão : você poderia desenvolver sobre a última profecia de Bença Dounov ? Ele disse que 

haveria um novo continente e uma nova raça, a sexta... 

 

Isso, não foi Bença Dounov quem disse, hein. 

 

Não é Bença Dounov.  Bença Dounov falou não de sexta raça, ele falou de um Fogo do céu que 

regenerava tudo, mas ele jamais disse que havia uma continuidade.  E além disso, eu vos lembro 

que alguns entre vocês continuarão a viver na Terra ascensionada, mas não tal como vocês vivem 

hoje porque não há vida no exterior do planeta.  A verdadeira vida em unidade, ela está no 

interior do planeta, sob o manto, o mais próximo do núcleo cristalino, depois da camada de fogo, 

é claro.  Mas vocês não podem fazer a correlação.  A sexta raça-raiz faz parte do ensinamento 

falsificado.  A raça azul já existe realmente. As Mães geneticistas de Sírius, além da forma 

antropomórfica, são seres de Luz azul.  A Luz azul vos remete à fusão dos Éteres, à Obra em azul 

da qual falou Sri Aurobindo no final do ano de 2009 e no início do ano 2010. 
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Então Bença Dounov, a única profecia que ele fez, ele falou do Fogo do céu que regenerava tudo e 

que haveria uma nova vida, mas não coloquem uma solução de continuidade.  É claro, as palavras 

que foram empregadas na época, isso faz mais de cem anos, não é, ou cem anos agora, não 

podem ser explicadas segundo os conhecimentos que vocês têm hoje da mecânica celeste, 

aparente, dos conhecimentos científicos que vocês têm, mesmo para o indivíduo normal que não 

é um cientista, vocês veem ? 

 

Então eu deixo você terminar nessa história de raça-raiz. O que há para desenvolver ? A profecia 

de Bença Dounov, Peter Dounov, como vocês o notam aqui, ela tem quatro linhas.  Desenvolver, 

isso levaria a desenvolver tudo o que vos foi desenvolvido desde dez anos agora. 

 

Questão : há portanto outros escritos falsificados que circulam sobre a profecia de Bença 

Dounov. 

 

Há apenas um. Bença Dounov escreveu quatro linhas.  Essas quatro linhas resumiam, para a 

época, o que era compreensível e aceitável. Lembrem-se, vocês mesmos, vosso caminho 

espiritual, entre os mais antigos.  Se vocês tivessem um amigo que, há vinte anos, vos teria dito 

« mas tudo o que você faz, isso não existe »,  vocês o teriam mandado passear, não é ?  Vocês 

vejam bem que a consciência que vocês têm hoje, através dos processos vividos, não tem nada a 

ver com o que vocês eram. Então a questão é o quê ? 

 

Questão : a segunda questão : ele fala de purificar a terra do sangue animal, e nós consumimos 

óleo de krill, as sardinhas e peixes gordos... 

 

Ah isso continua com essas histórias de alimentação.  Creio que vamos desviar essa questão 

totalmente, visto que aqueles que ainda estão na defesa animal, na crueldade animal, não 

compreenderam nada, eles ainda têm a esperança de um mundo melhor.Aqueles que não 

compreenderam que vocês não são deste mundo e que este mundo é totalmente ilusório, 

falsificado, confinado, e que liberado, ele não pode ter solução de continuidade, nós estamos 

desolados, nós nada podemos para vocês.  Se vocês são incapazes de ver o que se trama e se 

desenrola de maneira visível na terra, nenhum mestre, nenhuma energia, nenhuma vibração, 

nenhum ser de Luz, poderá aí mudar uma vírgula. Portanto você é livre de ainda falar de questões 

assim, mas eu só posso estar irritado, a questão sobre o krill já foi colocada. 

 

Então se vocês continuam, alguns entre vocês, nesse caminho, eu apenas posso vos dizer para se 

dirigirem a outros lugares.  Nós trazemos as respostas sobre a Verdade e não sobre todas essas 

histórias que agora não têm mais lugar de ser. Vocês são Amor. Se vocês não vivem o Amor, isso 

quer dizer o quê ?  Que vocês estão inscritos na pessoa ou na lógica da alma, é tudo.  Não é uma 

questão de vibrações, de abertura dos chakras ou do que quer que seja, é o posicionamento 

definitivo de vossa consciência, e também de vossa liberdade.  Mas minha liberdade, é de não 

responder a esse gênero de inépcia. 

 

Então nós passamos à seguinte. 
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OMA – PARTE 1B – Q/R – Outubro de 2017 

 

Questão : um sonho : no primeiro plano, uma árvore morta com um galho ainda vivo, folhas 

verdes, amarelas, marrons.  A terra é nua. No segundo plano, um lago calmo, azul, pacífico. No 

terceiro plano, uma imensa floresta de cor verde escura, potente, elétrica. Obrigado por me 

esclarecer. 

 

Esclarecer o quê ? Onde está a questão ? 

 

Não há especificações. 

 

Aí vocês retornam com questões que não têm mais lugar de ser. Então eu vos pedirei agora para 

separarem esse gênero de questões que não trazem nenhuma resposta. 

 

O que é que vocês querem que eu responda a isso ?  Como a questão precedente. Tudo isso 

traduz um confinamento em meio ao ego espiritual, nada mais, nada menos. O que vocês querem 

que eu responda ?  Há três planos.  A pessoa nem mesmo está no sonho. Vocês veem o que eu 

quero dizer ? Nos sonhos precedentes, vocês têm alguém que se desloca no sonho, que vive 

alguma coisa. Aí, é uma visão exteriorizada, é simbolismo. O simbolismo pertence à dualidade 

tanto quanto o diabólico.  Símbolo e diabólico não são senão a mesma realidade da Ilusão 

luciferiana.  O simbolismo, real, vos remete à explicação e ao mental, não há nenhuma liberdade 

nisso, não há nenhuma alegria nisso. 

 

Então passemos às questões seguintes. Eu vos disse que haveriam questões com as 

transformações dos sonhos, e questões daqueles que estão confinados, mas aferrolhados em 

dupla volta em suas certezas efêmeras.  Porque aí, dar-me uma visão assim onde o personagem 

que colocou a questão nem mesmo está no sonho, não quer dizer nada.  Isso quer dizer alguma 

coisa para o ego e isso acabou agora. Então passamos à seguinte. 

 

Questão : um sonho : estou na água de um lago com duas outras pessoas, e nós pescamos. Eu 

torço para trazer o anzol sem nenhuma resistência. A um metro de mim, eu sinto um peixe 

prender-se ao anzol, enganchado pela barbatana dorsal.  Uma mulher sai com o peixe da água e 

vai sobre um cais de madeira, o peixe em suas mãos. Sempre dentro da água, observo essa 

jovem mulher mantendo esse peixe de um metro, preto e azul com listras. A mulher me diz, 

dando-me o peixe : « Eu sou de Júpiter », e eu entrego o peixe na água. Poderia esclarecer-me ? 

 

Oh, ir à pesca, vocês têm certamente, a pesca miraculosa do Cristo, vocês têm o fato de caminhar 

sobre a água.  Os peixes, é claro, é a era dos Peixes, é também a pesca, o fato de pescar. Mas aí eu 

lembro que como disse o sonhador, o peixe foi apanhado de maneira fortuita, puxando a linha 

com o anzol.  E aliás, o anzol não está na boca, mas está, como foi dito, em uma barbatana, eu 

creio. 

 

Questão : a barbatana dorsal. 
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Aí está, a barbatana dorsal.  Então aí, é um simbolismo espiritual, e que remete aos escritos 

bíblicos é claro, e a algumas passagens do Novo Testamento, quer dizer não dar os peixes, mas 

aprender a pescar, hein. Vocês veem onde eu quero enviá-los com isso.Em seguida vocês têm uma 

mulher que desengancha o peixe que foi tomado por acaso, e em seguida esse peixe, qualquer 

que seja seu aspecto, é recolocado na água.  Portanto tudo isso...a água de um lago também está 

ligada, vocês o sabem, às águas das profundezas, ao inconsciente, e a diferença entre o mar e o 

oceano, que são os mares primordiais, e a água do lago, é que a água do lago tem uma superfície 

tranquila.  O lago sempre evoca a tranquilidade, a serenidade. 

 

Então nesse sonho te foi mostrado que você se tornou um pescador e que você sabia pescar, 

mesmo se a pesca se produziu de maneira curiosa e não normal, se posso dizer.E essa pesca 

miraculosa, que de fato está calcada, eu penso, nas crenças residuais desse irmão ou dessa irmã, 

concernentes aos Evangelhos, está claro, e portanto remete ao fato de tornar-se autônomo e de 

viver a Verdade.  E a pesca, aliás, que devolve um peixe à água não é uma pesca para alimentar, é 

o simbolismo, e vocês sabem, o número muito preciso de peixes que o Cristo apanhou. Vocês 

conhecem esse número ?  Mas bem, não vamos entrar nos números e nas cifras porque isso ainda 

vai retorná-los aos dados efêmeros. 

 

Vocês sabem, vocês são cada vez mais numerosos, entre aqueles que vivem o Despertar, a 

Liberdade, as vibrações, ou aqueles que agora são liberados de um golpe, cabe a vocês darem-se 

conta, uma vez que vocês o vivem, da falsidade do mundo, mas não somente, também de vosso 

personagem, que não existe, é um holograma, é um fantasma.  A armadilha, está antes de tudo, e 

eu vos expliquei durante anos, no nível do sistema de controle do mental humano, com as linhas 

de predação, com as egrégoras, com as crenças, que vos freiam e que vos impedem de encontrar a 

Verdade.  A Verdade não tem necessidade de nenhum suporte, sobretudo hoje.  Ela é espontânea, 

ela é livre, e ela está em vocês. 

 

Portanto enquanto vocês buscam no exterior, quer dizer uma energia, um simbolismo, um sonho, 

uma explicação, uma compreensão, vocês não podem, entre aspas, dar o último passo, dar o 

passo final. É impossível. Por outro lado, uma vez que é vivido, conscientizado e emergiu em meio 

à manifestação, aí vocês jogam o que vocês quiserem, mas não antes.  Não façam o inverso, não 

se distanciem de vocês através das visões quaisquer que elas sejam. Não vão afastar os irmãos e 

irmãs  contando-lhes os sonhos, as milhares de coisas que os enredam na história.  Sejam cada vez 

mais neutros, e vocês estarão cada vez mais na alegria, e não no argumentar ou na explicação. 

Uma vez que o argumentar ou a explicação alimentam apenas a pessoa ou a alma, não o 

Espírito.  E isso, vai, se já não é o caso, isso vai vos espirrar e ser projetado diante de vocês. 

 

A Luz basta-se a ela mesma. O que vocês são em verdade basta-se a ele mesmo. Vocês não são 

nenhuma forma, Bidi vos disse de todas as maneiras possíveis. É tempo agora, se posso dizer, de 

dar esse último passo. Deixem todas as muletas, deixem todos os marcadores, é a única maneira 

para que o Amor esteja a frente ao invés do medo. 
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E vocês sabem que mais vocês vão querer trabalhar sobre a explicação, sobre a compreensão, 

sobre os medos, mais vocês vão ser gravemente tocados, agora, em todos os sentidos do 

termo.  Eu vos preveni de maneira progressiva, e uns e outros, nós vos prevenimos já desde 

muitos meses.  Mas aí, agora, vocês serão submetidos a isso, mas de maneira imediata.  E não é 

uma punição, são vocês que se voltam contra vocês mesmos, nesse face à face sozinhos, até que 

vocês aceitem a Verdade que vocês despertaram em vocês, pelas vibrações, pelos processos de 

transformação, querendo ao mesmo tempo manter, de algum modo, o rabo entre duas 

cadeiras.  Agora, é um ou o outro, eu insisti suficientemente : ou vocês estão no amor, ou vocês 

estão no medo, e isso vai se tornar cada vez mais cortante. 

 

E se vocês não aceitam o que vocês são, enquanto vivem os processos vibrais, esperem viver os 

choques cada vez mais terríveis.  Isto não é uma ameaça, é a realidade do que alguns entre vocês 

já vivem. Não é porque vocês têm capacidades para ver, para sentir, para conhecer as vidas 

passadas dos outros, para ver as linhagens, que vocês vão ajudar vossos irmãos e vossas irmãs 

assim. Isso, era válido ainda há três anos, há dois anos, mas de modo algum agora.  Vão para a 

Evidência, para a humildade, a simplicidade, a Infância, não há necessidade de nada 

mais.  Aceitem essa mudança. Quando vocês estão no colégio, vocês não funcionam como na 

universidade, quando vocês estão no maternal, vocês não funcionam como no primário, então por 

que alguns entre vocês tentam guardar com eles o que já pertence ao passado ? 

 

E eu vos digo, agora os retornos são imediatos.  Vocês viram e vocês vão ver ao redor de vocês 

cada vez mais irmãos e irmãs que vão viver esse Amor autêntico de maneira incrível, e também 

outros irmãos e irmãs que vão reencontrar-se, tendo vivido o Fogo do coração, em coisas não 

agradáveis, de algum modo em seu corpo ou em sua vida.São vocês que criam vossa realidade, 

não são mais os Arcontes, não são mais os condicionamentos.  Vejam isso.  É quando vocês 

alimentam o que é falso que vocês são afetados, sobretudo que o face à face se desenrola,  e a 

ascensão da Terra começou no início de março e nós insistimos fortemente no período que se 

abriu em 1º de outubro, e que aliás não se fechará mais.  

 

Então continuamos. 

 

Questão : sonho de 29 de agosto : nado em uma água muito doce, em uma baía magnífica. 

Sinto-me bem. Tomo consciência da profundeza, insondável, tenho um instante de medo depois 

continuo a nadar, contente.  Pouco depois, devo voltar à margem, na sequência desse medo.Há 

umas ondas grandes e escolho uma para me levar para a margem, com um impulso forte, tão 

forte que eu ultrapasso as famílias que jogam na praia, mergulho em um túnel e ultrapasso uma 

senhora, à minha direita, de rosto redondo e olhos azuis muito claros.  Uma voz diz : 

« Conhecem-se desde quarenta milhões de anos ». Eu não tenho a impressão de que isso vem 

desse ser em relação a quem eu não estou entusiasmada, e meu impulso leva-me mais longe 

com essa impressão. Eu desperto então. Obrigada por me esclarecer. 

 

Oh, é muito simples : vocês têm ainda a água, o Elemento Água. Mas aí, a diferença, é que há 

ondas, e sobretudo as profundezas, quer dizer o inconsciente, o que é desconhecido e que dá 
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medo.  Mas o que é que chega em seguida ?  Essa irmã foi levada pela onda, ela ultrapassa mesmo 

o solo, ela se encontra em um túnel, portanto, como o arco há pouco, ela muda de estado, e aliás 

ela reencontra alguém que lhe fala de quarenta milhões de anos e ela continua sua travessia. 

Então o sonho significa o quê ? Que apesar...e isso ilustra totalmente o que eu acabei de exprimir 

antes, e eu posso vos certificar que eu não estava ao corrente desse gênero de sonhos que iam ser 

dados. Mas era evidente que ia ter isso, porque esse sonho, como há pouco o trem com o avião, 

vos fala da passagem e vos fala de vosso acesso à Eternidade. 

 

E aí, o que é que se passa ? É a onda que vos leva. Não serve para nada resistir, não serve para 

nada acompanhá-la, é necessário deixar-se levar pela Luz. O que é nomeado a onda, aqui, de água, 

não é nada mais do que a onda de Luz galáctica em seus primeiros efeitos na Terra, agora que 

Nibiru vai aparecer à vossa vista.  Quer dizer que as radiações cósmicas, a onda como ela é 

nomeada, as ondulações da Luz, vos conduzem à vossa eternidade.  É por isso que eu me mato de 

vos dizer que por vocês mesmos, vocês não podem nada.  Ocupem-se de vossas vidas, do que 

vocês têm a fazer, e deixem a Luz depositar-se no que vocês são.  Vocês não podem nada por 

vossa pessoa.E aliás, mais vocês querem agir sobre o Espírito com vossa pessoa, mais vocês se 

encontram confrontados a reveses enormes, uma vez que esse face à face que vos foi anunciado, 

que vocês vivem, tanto nos sonhos como em algumas situações, o que é que se desenrola nesse 

face à face ?  É a confrontação entre o efêmero e o Eterno, em todos os seus componentes.  Vê-se 

aliás através dos sonhos que foram dados. Vê-se também, através das questões, aqueles que se 

agarram a uma história, qualquer que ela seja, com a história dos animais, os krill e tudo isso. 

 

Eu respeito a liberdade desses irmãos e dessas irmãs, mas que eles também respeitem a 

nossa. Nossa liberdade, a vossa, é aquela da Eternidade, não é aquela que está submissa às 

formas, às histórias, aos cenários, às evoluções do que quer que seja.  E aliás vocês fazem cada vez 

mais claramente a diferença, não com os olhos, não com o mental, não mesmo com a vibração, 

mas diretamente em vossa consciência pura, do que é verdadeiro e do que não é 

verdadeiro.  Visto que o que é verdadeiro é leve, o que é verdadeiro é luminoso, o que é 

verdadeiro é Evidência.  É por isso que eu vos disse tudo isso.  E por outro lado, se vocês estão, ao 

inverso, no questionamento, na interrogação, vocês vão constatar que isso vai ser cada vez mais 

terrível – eu não disse duro, eu bem disse « terrível ». 

 

Vocês não podem pretender querer a Liberdade e oporem-se à Liberdade. Senão, isso prova que o 

que vocês concebem da Liberdade não é a Liberdade. É a liberdade do ego ou a liberdade da alma, 

mas não a liberdade do Espírito. Portanto através dos testemunhos, dos sonhos, das questões que 

são colocadas, e se vocês olham vários meses atrás, vocês vão ver a evolução desses 

sonhos. Contudo, não são os mesmos irmãos e irmãs que colocam as questões, ou os sonhos a 

interpretar, ou os testemunhos, e no entanto vocês veem, se vocês recuam suficientemente, essa 

progressão para a Eternidade, a resolução desse face à face que aparece cada vez mais 

claramente. 

 

Então, eu não entrarei mais em detalhes, continuamos. 

 



145 
 

Questão : um sonho : após um dia em um escritório de votação, a urna está cheia de cédulas. Eu 

devo levar às pessoas competentes. Eu me sufoco um pouco nesses locais, estou cansada. A 

responsável de um outro escritório me diz onde levar ; é longe, ela também se compromete a 

fazê-lo. Posso então partir.  Fora está quente, os raios do sol são suaves. Eu me encontro ao 

volante de um belo carro branco.  Eu não ouço o barulho do motor mas ele vai muito rápido, e 

em uma curva, eu sinto o carro muito à direita e eu me encontro em uma estrada paralela. Eu 

quero retornar à estrada e decido passar através de um barranco coberto de erva. Nenhum 

abalo, o carro parece deslizar sobre os obstáculos. Estou surpresa. Chego sob um túnel onde um 

fogo laranja me faz parar. Partindo novamente a estrada me parece estreita e eu decido tomar 

uma estrada mais larga e livre, no exterior do túnel. Percebo que estou na contramão e quero 

voltar à estrada que eu deixei.  Vejo a estrada que me conduz à minha casa, uma pequena 

estrada ensolarada toda reta.  Esse grande carro branco, muito belo, parece-me um luxo inútil, 

mas que potência. Eu não me sinto em meu lugar. Fim do sonho.  Estou perplexa, como se 

estivesse em um mundo paralelo e ainda lá. Obrigada por vosso esclarecimento. 

 

Então, se partimos do início, essa pessoa é...como vocês chama isso...um assessor ou alguém que 

se ocupa dos votos, há uma urna com as cédulas. Quem diz urna e diz cédulas, diz escolha entre 

diversas pessoas.  Quando ela sai desse lugar, quer dizer da prisão da matéria, onde vocês têm a 

impressão de ter a escolha – de comprar tal roupa, de decidir tal vida, de tal marido, de tal mulher, 

vocês sabem muito bem que essa não é a Verdade – e ela se encontra em um carro branco.  O 

carro, é vosso corpo.  Ela se encontra portanto de uma situação de confinamento para uma 

situação de liberdade, quer dizer do corpo efêmero ao corpo de Eternidade.  Aliás, esse corpo de 

Eternidade não parou pelos obstáculos, ele é potente, ele muda de dimensão, de caminho, ele 

pode também retornar na materialidade. E vocês veem aqui, há alguma culpabilidade, visto que 

no próprio sonho, isso traduz, se vocês querem, não a ambiguidade ou a ambivalência, mas as 

hesitações entre o conhecido e o desconhecido.  Porque no desconhecido, isso vai muito rápido, 

há estradas por toda parte, não há limites e portanto tem-se medo de extraviar-se. 

 

E como há pouco o irmão ou a irmã que sonhou na água, com a onda que a levou, mas que, 

olhando abaixo, percebe que era sem fundo, que era negro. Portanto, vocês estão todos face a 

esse arquétipo, se posso dizer, entre o medo e o Amor.  Então certamente, em um sonho, não é 

exprimido como quando vocês têm um medo que se traduz em vossa vida desperta, mas é o 

mesmo princípio que está em operação, é o face à face.  E então, essa irmã tem remorsos apesar 

da potência do carro que é branco, apesar da possibilidade de atravessar os obstáculos, de mudar 

de caminho, portanto de dimensão, ela está assim mesmo contente de encontrar sua casa, quer 

dizer a casa.  A casa, aqui, é a mesma etimologia que mãe, manifestação, as águas de baixo, são as 

águas da alma.Portanto jogam-se, através deste sonho, os condicionamentos do si, da pessoa, a 

vivência do Espírito e a necessidade de segurança da alma, e portanto está  exprimido neste sonho 

a localização em que está esse irmão ou essa irmã no momento atual, mesmo se isso remonta ao 

final de agosto. 

 

Então os três aspectos : materialidade, alma ou Espírito.  E todos os sonhos que vocês me 

contaram até o presente só falam disso, em definitivo.  Mesmo a questão sobre comer krill ou 
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peixe é o reflexo do ego e somente do ego, o que quer que diga ou pense esse irmão. Doravante 

não usarei mais luvas. A Verdade está tão brilhante e tão acessível que ninguém poderá dizer que 

não sabia. E eu falo sobretudo para aqueles entre vocês que vivem as vibrações, que vivenciaram 

as experiências e os estados.Portanto o face à face é o que está exprimido através de todas as 

questões até o momento.  E através do que se desenrola, que isso seja em sonho ou na vida, ou 

nas visões ou nos testemunhos, é exatamente o mesmo processo, quer dizer a finalização da 

ascensão da Terra e de vossa liberação.  É nesse momento mesmo. 

 

Vocês efetuam, se posso dizer, enquanto vocês têm tempo, as últimas regulagens ; vocês sabem, 

quando um carro deve percorrer um curso, é necessário verificá-lo, fazer os testes.  É exatamente 

o que vocês fazem com vossos sonhos, com vossos corpos, com vossas interrogações, com vossas 

felicidades.  E é através do que vos propõe a Vida ( quer vocês mesmos a tenham escolhido ou 

não, aliás, não muda nada) que vocês encontram a localização onde vocês estão. E assim que o 

observador, tal como foi descrito por Bidi, a testemunha se vocês preferem, está cada vez mais 

presente.  Mas lembrem-se que vocês não são, não mais, a testemunha, mas o ponto de vista da 

testemunha ou do observador permite não ser mais agarrado, se posso dizer, pela história da 

pessoa ou pelas tagarelices incessantes da alma que ainda não está fundida pelo Espírito e 

que  ainda crê em melhorias deste mundo, em qualquer evolução.  A alma evolui, não o Espírito. 

 

Então continuamos, talvez. 

 

Questão : sou um homem. No final de agosto, sonhei que estava em meu jardim e barcos 

voavam no céu. Toquei meu coração com minha mão esquerda e ele se pôs a bater muito forte e 

muito rápido, até não discernir mais os batimentos, tinha a sensação de ter um motor no peito 

que girava muito rápido, como uma máquina de lavar ao centrifugar.  Estava em êxtase, depois 

eu perdi a consciência. Não senti nenhuma mudança depois da última semana de setembro, mas 

agora quando adormeço, imagens e situações apresentam-se a mim.  Às vezes eu tenho a 

posição do observador, às vezes não. Eu não estou mais em alegria ao despertar, enquanto que 

antes eu vivia a Alegria e o Amor no cotidiano. Tenho mesmo a impressão de estar abandonado. 

Perdi alguma coisa durante essa semana de setembro.... ? 

 

Oh não verdadeiramente, é justamente o contrário.  Porque quando um irmão exprime assim « eu 

vivia a Alegria e o Amor a cada dia », de qual amor e de qual alegria ele fala ?  Porque o sonho com 

os barcos que voam, aí também o veículo hein, vocês veem, como com o nadador, o barco, o 

vagão, o carro branco ou o avião, é a mesma coisa, hein, e esse irmão nos diz o quê ? Ele está 

inquieto porque ele não sente mais a alegria e o amor que ele sentia. Eu posso vos assegurar e eu 

posso lhe assegurar que a alegria e o amor que ele sentia estavam ligados à iluminação da Luz 

sobre a alma.  Ora nesse face à face último, sozinhos, como nós insistimos, todos esses estados 

intermediários desaparecem – e isso pode deixar o lugar, para aquele que estava instalado no 

amor da alma de algum modo, da alma voltada para a matéria, para o simbolismo, para as 

explicações, para a compreensão -, muito simplesmente não existem mais. E isso pode 

efetivamente desestabilizar. 
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Junta-se através desse testemunho, o que eu dizia em relação aos antigos e aos novos.Os novos 

que vivem isso e que não têm nenhuma bagagem anterior estão totalmente livres, mas aqueles 

que vivem essa iluminação do Espírito neste momento, que isso seja por um sonho, pelo 

desaparecimento dessa alegria e desse amor de manhã, como ele disse, é a dissolução da alma. É 

a verdadeira passagem, a verdadeira morte, a verdadeira ressurreição. E é justamente através 

desse gênero de testemunho que vocês veem a diferença entre o amor e a alegria vividos em meio 

à alma, com suas experiências, com suas visões, com suas vibrações, e o Espírito que é Amor além 

da forma, quer dizer além de qualquer corpo e além de qualquer vibração, que foi introduzido 

pelo Espírito do Sol, o Coro dos Anjos, o Impessoal, o Paráclito, ainda recentemente. 

 

Então não alarmar-se pelo desaparecimento dessa alegria e desse amor, uma vez que esse irmão 

descreve muito bem que no nível de sua estrutura efêmera há um motor no peito.  Não é um tigre 

que vocês colocaram no motor, é o Cristo, vocês veem ?  Havia uma publicidade assim no tempo, 

eu ainda me lembro disso.  Então, isso quer dizer o quê ?  Que não há nenhuma perda, a não ser o 

que deve ser perdido, quer dizer a alma e o corpo, o que não é uma grande perda quando vocês 

encontraram o Espírito.  É mesmo um alívio, se posso dizer.  E além disso esse irmão descreve o 

alívio que aconteceu depois, ou seja que doravante ele se sente talvez órfão de uma certa forma 

de alegria e de amor, como ele disse, mas o Amor que está em vias de se revelar, com o motor do 

Cristo no peito, é sem medida comum com as alegrias ou o amor deste mundo. É isso que coloca 

fim definitivamente, pela consumação final da alma, pelo planeta-grelha final, pelo Apelo de Maria 

que colocará fim, para aqueles que ainda não viveram, à qualquer atração à matéria, sem fugir da 

matéria uma vez que a alquimia se desenrola na matéria e não fugindo da matéria. 

 

É por isso que as palavras, hoje mais do que nunca, arriscam ser confusas. É por isso que nós 

insistimos nesse face à face silencioso no interior de si mesmo, a fim de que vocês possam mesmo 

desaparecer, como dito no sonho, lá, pela testemunha ou o observador, e para vocês perceberem 

que vocês não são nem a cena de teatro, é claro, nem o ator, nem o espectador, nem mesmo o 

teatro, e que tudo isso não existe em verdade, coisa que nós começamos a viver, nós também, 

visto que como vocês sabem, qualquer Ancião que nós somos, estamos em um plano 

intermediário.  Mesmo o bem-amado João que descreveu o supramental, se fez ludibriar por uma 

espécie de perpetuação em meio a uma humanidade regenerada e nova, visto que nós não 

tínhamos os meios de conceber, de aceitar, de ver ou de viver – exceto é claro pelos walk-in ou 

por algumas entidades das quais Bidi faz parte, mas que são excessivamente raras na terra. 

 

Elas sempre foram excessivamente raras, uma vez que todos enquanto somos mestres, profetas, 

místicos, santos, nós fomos ludibriados pela amputação do Espírito, e portanto nós demos, todos 

à nossa maneira, livre curso à expressão da alma e não do Espírito.  E é através de vossos sonhos e 

de vossas visões que são descritas hoje, das quais algumas remontam ao final de agosto, que 

vocês veem a diferença, ela é flagrante. 

 

Então, continuamos.  

 

Questão : … eu particularizo que vivi muitas coisas : Coroa ativa, onda mariana... 
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Aí está, vocês estão exatamente no que eu vos disse.  E nós também vos repetimos uma dezena de 

vezes : os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Vocês encontram nisso uma 

ilustração total neste dia. Certamente que as Coroas fazem de vocês os seres liberados e a certeza 

da Liberdade, no mínimo, e da Ascensão provavelmente.  Mas resta a passar, hein, enquanto o 

Apelo de Maria não veio e os 132 dias não escoaram, é necessário continuar a viver, exceto se 

vocês deixam vosso corpo físico, lembrem-se que vocês permanecem presentes nesta 3ª 

dimensão, em vosso corpo de Existência, e não no astral, portanto vocês estarão aí efetivamente 

todos, sem exceção, como nós todos, como todos os desencarnados, até o planeta-grelha final. 

 

O que desperta agora, e a Fonte vos disse, é a atualização, a manifestação mesmo, do Juramento e 

da Promessa.  Vocês o veem através dos sonhos e através dos testemunhos.  Da mesma maneira 

que vocês viveram isso durante o período da atribuição vibral e da possibilidade do apelo dos 

irmãos e das irmãs que se tornaram os futuros Melchisedeques e que jogaram com os reflexos do 

si, como eu expliquei.  Felizes os simples de espírito neste período, aqueles que não se colocam 

nenhuma questão, nem espiritual, nem vibral, nem explicativa, visto que eles estão 

completamente inseridos no instante presente e eles estão inseridos na Verdade em totalidade, e 

não aquele que se coloca questões sobre sua Coroa, sobre seus chakras, sobre suas Estrelas, etc. 

Nós vos dissemos já desde mais de um ano que a consciência é vibração, nós o dissemos já bem 

antes, e agora necessitaria cessar de se interessarem por tudo isso para penetrarem no Coração 

do Coração. 

 

Nenhum conceito pode vos ser útil e nenhuma experiência, mesmo a mais mágica, como fala esse 

irmão, pode vos ser de alguma utilidade no que é para viver agora.  Há uma ruptura do tempo e 

do espaço, vocês sabem o que isso quer dizer ?  Isso quer dizer que tudo sobre o que vocês se 

apoiam, que repousa no passado, sejam vossas vidas passadas ou mesmo o dia de ontem, são 

apenas pesos mortos, e qualquer projeção em um futuro, diverso da curiosidade de olhar os 

eventos da Terra, por exemplo, vocês podem olhar os eventos da Terra, aliás eu vos disse isso na 

vez passada, mas se vocês se põem a cogitar sobre as datas, sobre a probabilidade de um evento 

dado, infalivelmente vocês se enganam.  E aliás é o caso. 

 

Eu vos disse e eu o repito, ninguém conhece a data, a não ser aquela que se desenrola neste 

momento mesmo.  Mas em qual tempo ?  Não busquem o dia nem a hora, estejam plenamente 

presentes a vocês mesmos, independentes de tudo o que estava aí na véspera e de tudo o que 

estará amanhã, visto que a solução para o Amor e para a erradicação do medo só pode estar no 

instante presente.  E não o instante presente de há dez anos, ou não o instante presente do qual 

falam alguns irmãos e irmãs que estão na frente da cena e que vos falam sem parar do instante 

presente, mas no instante presente além deste mundo, que é o ponto de junção com a Eternidade 

e o Coração e o Amor. Todo o resto, e vocês o veem, apenas vos distancia. 

 

O exemplo desse irmão, que no entanto viveu inumeráveis experiências, que viveu todas as 

Coroas, o que é que ele constata, mesmo se é transitório ?  Ah bem dane-seentão, não há mais a 

vibração e não há mais a alegria e não há mais o amor.  Isso quer dizer o quê ?  O Amor não pode 
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se perder, ele não pode se apagar, a vibração também.Isso quer dizer que o que era alimentado 

era a alma.  Que a alma estava talvez voltada, mas ela não estava dissolvida pelo Fogo do Espírito, 

pelo Fogo Ígneo se vocês preferem. 

 

O que está prestes a se produzir agora, e isso passa efetivamente em um estado que se poderia 

falar de vazio, de ausência de vibração, de ausência de amor, onde nada é como antes, onde não 

se sabe onde se vai.  E se isso vos chega, vocês são abençoados, porque é melhor viver isso do que 

se confinar com a casa, como no sonho precedente, ou com uma urna, quer dizer contar os votos, 

contar o pró e o contra, escolher.  O Espírito, se vocês aceitam o Espírito, vocês não têm mais 

nenhuma escolha possível.  A escolha pertence definitivamente a esta 3D dissociada. 

 

Ah é claro, isso vos foi vendido com todos os molhos hein, o livre-arbítrio, com a noção de karma, 

de melhorias, de evolução, mas vocês realmente creem que a tecnologia que está presente hoje 

seja uma ferramenta de liberdade ?  Não verdadeiramente. É o transhumanismo, é tentar atrair as 

consciências nos circuitos e não mais nos corpos biológicos. É isso Ahriman, não é mesmo Lúcifer, 

isso é Ahriman.  Não há nenhuma evolução nisso.  Então vocês creem ser muito sábios porque 

vocês têm acesso instantaneamente ao que antes vos era necessário estudos, os livros, 

compreende, lá vocês têm acesso a tudo. 

 

Certamente que isso vos dá os marcadores, para aqueles que têm necessidade de marcadores na 

cena de teatro deste mundo, mas prestem atenção para não participarem dessa cena de teatro. 

Sozinho, face à face.  Face à Verdade, todo o resto se apaga.  E isso pode passar por um estado 

transitório, uma espécie de terra de ninguém, como se diz, onde o que estava ali ontem não está 

mais ali, o que deve estar ali ainda não está ali, portanto efetivamente a impressão de estarem 

suspensos, de algum modo, e é essa suspensão que vos conduz à Liberdade. 

 

E além disso, é por isso que vocês têm as coisas que quebram, os problemas no nível do corpo, 

para obrigá-los a ficarem tranquilos.  Verdadeiramente é importante, essa noção de permanecer 

tranquilo.  Acolher o Espírito só se pode fazer na tranquilidade, e não nas experiências quaisquer 

que elas sejam, sobretudo com a intensidade que há hoje.  É a única maneira de viver a verdade 

do Amor em totalidade.  Mas não o amor da matéria, nem mesmo o amor da alma, eu falo do 

Amor além deste mundo.  Então, quer vocês o nomeiem incondicionado, incondicional, eterno, 

ainda uma vez são apenas as palavras e os conceitos.  Cabe a vocês vivê-lo, e todos os 

testemunhos e os sonhos, e aliás mesmo aqui vocês poderiam falar isso, é por toda parte a mesma 

coisa. Por toda parte, em todo lugar.  Tudo o que é falso se desmorona, tudo o que não é 

verdadeiro desaparece, em totalidade.  Antes do planeta-grelha final, é claro, e antes mesmo do 

Apelo de Maria, uma vez que o Apelo de Maria coletivo ainda não teve lugar.  É uma oportunidade 

excepcional para ser livre e para se posicionar e ver esse posicionamento. 

 

Então, a seguinte. 

 

Não há mais questões escritas. Passamos às questões orais ? 
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Perfeitamente. 

 

Questão : sonho desta manhã : eu estava com Maria. Ela me olha e depois me diz : « Você 

caminha de joelhos ». Então eu me olho, muito admirada, e depois eu me levanto e me 

arrebento de rir, e eu desperto. 

 

Eh sim, Marie te disse o quê ? Que até o presente você não se mantinha reta, e aí, atraindo tua 

consciência sobre o fato de caminhar de algum modo amputada dos movimentos dos pés e das 

pernas, quer dizer os joelhos na terra...Vocês sabem muito bem, eu não vou fazer os jogos de 

palavras entre « eu » (je) e « nós » (nous). Os joelhos (genoux), são também a força masculina e 

feminina, em parte ligada às vossas raízes, sob os pés, mas são também os chakras dos 

joelhos.  Ora o verdadeiro contato com o núcleo cristalino da Terra se faz com os pés, não com os 

joelhos. 

 

 Os joelhos (genoux), há o « eu » (je) e o « nós » (nous), quer dizer que já há uma individualidade, 

já há uma história, já há uma separação, então com os pés, com a Onda da Vida, com os três 

componentes da Onda da Vida, põe-te de pé, é pôr-se verdadeiramente, quer dizer o homem de 

pé entre o céu e a terra como dizem os chineses, quer dizer o homem autêntico.  Microcosmo no 

macrocosmo, e não submissa a qualquer religião que seja (orar de joelhos) ou a qualquer 

individualidade que seja, pessoal, no nível da identidade ao corpo.  E o sonho termina muito bem. 

Aí está o que isso quer dizer : « Levante-se e caminhe. » 

 

Questão : qual é a diferença entre tocar a Eternidade e o Liberado vivo. 

 

Tocar a Eternidade pode se fazer pelo Canal Mariano, pela Onda da Vida, a partir do instante em 

que ela subiu até o 2º ou o 4º chakra, mas que ela não saiu pelo alto.  Tocar a Eternidade é um 

estado que apenas passa, qualquer que seja a experiência.  O Liberado vivo não tem mais 

necessidade de experiências, ele é a experiência permanente.  Não há mais flutuações, não há 

estado fragmentado, não pode haver um dia a alegria, um dia o medo, um dia a tristeza, um dia as 

contrariedades, um dia a doença, um dia a saúde.  A resultante, ela se passa neste efêmero, no 

que é para viver até o planeta-grelha final, não depois, é claro.  Mas as condições de vivência após 

o Apelo de Maria serão um pouco diferentes. Tocar a Eternidade não o torna eterno ; o Liberado 

vivo é eterno, e sobretudo na tela da consciência, se posso dizer. 

 

Em um caso, tocar a Eternidade te mostra e mostra a cada um de vocês que vivenciou, que tocou 

essa Eternidade, as oscilações, as flutuações, segundo a temperatura, a saúde do corpo, as 

relações com os outros.  O Liberado vivo não pode estar submetido a essas flutuações, é 

impossível. Ele não é afetado.  Tocar a Eternidade e ser a Eternidade, não é a mesma coisa, 

sobretudo nesta fase resolutiva final.  A diferença essencial, ela está aí.  E depois sobretudo, não a 

fé, já que tocando a Eternidade instala-se a fé em Eternidade, e portanto uma espécie de nova 

polaridade que te conduz a tender, como disse irmã Hildegarde, essa tensão para o Abandono. E 

do outro lado, o Liberado vivo não tem nada a tender nem nada a abandonar, visto que ele está 

em permanência, o que quer que diga seu corpo e o que quer que diga sua pessoa, no mesmo 
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Coração.  Não é necessário esforço.  Ora qualquer estado e experiência necessita de algum modo 

um esforço, para se recordar, para se lembrar, para crer que isso se vive no presente.  O Liberado 

vivo, mesmo se ele tem uma memória, não tem a repercussão do passado ou do futuro sobre sua 

consciência, e sobre sua liberdade. 

 

A diferença, além disso, vai se tornar cada vez mais sensível. Viu-se através do testemunho 

precedente do irmão que vivia a alegria, que vivia o amor, que vivia as Coroas, as vibrações, 

inumeráveis estados místicos que pararam de um dia para o outro.  O que é que isso quer dizer 

quando isso para, para esse irmão ? Eu não vou lá atrás mas isso corresponde à tua resposta.  É 

que vocês ainda estão seduzidos pelo jogo, seduzidos pelas experiências, sobretudo se isso 

concerne às vidas passadas ou vossa própria matéria, mas o Espírito não tem o que fazer de vossa 

matéria uma vez que é justamente o Espírito quem transforma vossa matéria. 

 

Em resumo, você não pode sustentar a forma e a matéria e deixar o Espírito tomar todo o lugar. É 

nesse sentido que eu vos disse, e hoje de maneira muito mais firme, que o jogo terminou. Quer 

vocês creiam nisso ou não, não mudará nada.  Quer vocês ainda projetem em qualquer melhoria 

ou qualquer materialidade a vir, é vosso problema, é vossa responsabilidade, mas não é a 

Verdade. 

 

Se vocês tivessem suficientemente, não coração mas conhecimentos científicos, se vocês fossem, 

eu não sei, um engenheiro, um grande físico, um astrofísico, e mesmo um meteorologista 

honesto, vocês não poderiam de modo algum discutir a inelutabilidade do processo em curso, que 

é o fim, que é real, concreto, palpável, objetivo, e que não tem nada a fazer de vossos 

posicionamentos espirituais de consciência.  É a ruptura do mito da imortalidade que vocês vão 

viver, o Choque da Humanidade como disse Sri Aurobindo, e tudo isso se desenrola em vocês 

neste momento. 

 

Então é claro, se vocês aceitam isso e sentem, por exemplo, um medo por vossos filhos, por vossos 

pais, por vosso dinheiro, é que vocês não estão livres, vocês não compreenderam nada.  Vocês 

tocaram a Eternidade, mas vocês não vivem a Eternidade.  Caso contrário, como é que o futuro de 

vosso filho, mesmo o mais querido, vos importaria.  Aliás, se seu futuro vos importa, vocês 

quereriam que ele também seja liberado e não acorrentado a uma 3D dissociada ou a qualquer 

papel a vir em meio a um mundo em liberação.  E Nisargadatta, aliás, vos disse, quando sua 

mulher morreu, quando as pessoas ao redor dele morriam, ele estava contente, ele estava alegre, 

porque eles tinham colocado fim à Ilusão, não pelo suicídio, hein, mas pela evolução normal desse 

corpo que é de morrer um dia. 

 

Portanto se para vocês, em vossa cabeça, vocês ainda pensam em vossa casa, em vossos filhos, em 

vossos pais, em vosso marido, vocês não são verdadeiros. Vocês vivenciaram os estados, mas 

vocês não estão na Eternidade, porque nada desses temores pode se manifestar quando vocês são 

verdadeiros.  Nenhum. É mesmo a alegria que vem substituir o medo da falta ou o 

questionamento sobre um filho ou outro.  E não se inquietem, vosso filho vai se tornar puro 

Espírito. O que é que vocês podem desejar de melhor para ele ? Que ele continue sua história, a 
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criar suas crianças, a trabalhar até a aposentadoria.  Se vocês pensam assim, vocês não 

compreenderam nada o que quer que vocês tenham vivenciado – e vocês não vivenciaram a 

Verdade, vocês fizeram as experiências. 

A Alegria é independente de qualquer experiência e de qualquer circunstância. Vocês conduziram 

até o presente os estados de Alegria, as experiências de Alegria, de Fogo do coração, de vibrações, 

de Fogo Ígneo, mas é outra coisa que vos é oferecida agora, é a completude disso. E vocês não 

podem alimentar o efêmero e o Eterno, eles estão em sobreposição e em resolução. 

 

Portanto olhem vossa vida, olhem o que se desenrola em vossa consciência, em vosso corpo, em 

vossas relações.  É muito simples de ver se vocês são livres ou não.  Se vocês são afetados pelo 

que quer que seja, vocês não estão livres, hoje é tão simples assim.Não há nenhum pretexto que 

pode resistir, não há nenhuma explicação que pode se manter, ou nenhum apego que pode se 

agarrar, qualquer que ele seja, senão vocês enganam a vocês mesmos.  E o Apelo de Maria 

recolocará a ordem nisso sem nenhuma dificuldade. 

 

Resumidamente, isso quer dizer que hoje é necessário parar de se contar histórias. Sejam 

verdadeiros, sejam humildes, eu não posso senão retomar as palavras de Teresa quando dos 

últimos encontros.  As circunstâncias atuais desde o mês de março, e sobretudo depois deste 

verão (inverno no hemisfério sul), as Teofanias, e ainda mais desde 1º de outubro, não vos deixam 

outra possibilidade.  Vocês são livres ou vocês têm medo. Não serve para nada se justificarem 

através do amor ou da experiência do amor que vocês vivem em algumas ocasiões.  Sejam 

verdadeiros.  Ser verdadeiro, é ser transparente e humilde, é deixar a Luz trabalhar. Enquanto 

vocês pensam poderem controlar vossa vida e a Luz, vocês ainda estão na pessoa.  E não há 

impostos a pagar que se mantenham ou responsabilidade que é necessário ver, um não impede o 

outro. 

 

Então outra interrogação ou testemunho. 

 

Questão : durante vossa intervenção, em um momento minha atenção relaxou e vosso rosto me 

apareceu de perfil. Você olhava diante de você, mas o olho direito se deslocou até se colocar em 

mim e me olhou longamente. 

 

Teu olho direito, porque eu não envesgo, hein... 

 

Questão : … o vosso. 

 

Ah o meu.  Então eu envesgo, é charmoso hein. 

 

Questão : você olha para o exterior. 

 

E então ? 
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Questão : depois o olho se reposicionou, olhando de frente para você, e vosso rosto 

desapareceu. O que significa essa translação do olhar ? 

 

Na dimensão em que eu estou, mesmo se você vê meu rosto da época ou o rosto de hoje, isso não 

é senão uma ilusão.  Vocês têm o hábito, e aliás eu falei de envesgar, mas vocês sabem muito bem 

que há animais cujos olhos não estão, como dizer, conjugados, um pode olhar no alto à direita, e o 

outro em baixo à esquerda.  Vocês o têm em particular em alguns répteis onde os olhos não estão 

atados da mesma maneira que nos mamíferos, em particular em alguns insetos e em alguns 

répteis de sangue frio, eu vos lembro, e não de sangue quente. 

 

Portanto o que você percebeu não é uma anomalia, é simplesmente a capacidade que realmente 

existe de não estar submetido aos olhos de carne e ao funcionamento dos olhos de carne.  Então 

meu olho, efetivamente pode dizer....como vocês dizem, a expressão que faz rir...ah sim, quando 

vocês têm um olho que diz merda ao outro, aí está.  Eh bem, não é verdadeiramente envesgar, 

quer dizer que vossa visão não está mais limitada ao que vocês chamam, na matéria, um campo 

visual, vocês veem em 360º. 

 

Portanto não é surpreendente que se possa ver um olho que se volta e outro que olha em 

frente.  Não é uma anomalia, eu não envesgo, mas é simplesmente a tradução, para teu cérebro, 

dessa imagem, do que foi observado.  E além disso, eu vos lembro, nós vos dissemos diversas 

vezes, quando nós estamos além dos mundos carbonados, nós podemos estabelecer uma 

comunicação, como com um telefonema, como vocês fazem ou nós fazemos na terra, mas com 

milhares de pessoas ao mesmo tempo, e manter milhares de conversações diferentes no mesmo 

tempo. Vocês não estão localizados em um tempo e em um espaço. 

 

E lembrem-se de que nas dimensões livres, o funcionamento da consciência não tem estritamente 

nada a ver com aquele que vocês têm nesse corpo, e isso não tem mais nada a ver com o 

astral.  Vocês sabem, as pessoas que morrem e que veem um ser de Luz, que veem os membros 

da família, isso são os hologramas, não é verdadeiro.  Aliás eles estão sempre mais jovens, 

iluminados, em boa saúde.  Mas quando vocês penetram a dimensão da Luz vibral autêntica, além 

do astral e do mental, qualquer que seja a dimensão, nada funciona como vocês o imaginam, nós 

sempre vos dissemos.  E isso, você começa a viver aqui mesmo através dessa visão que você teve. 

 

A visão, quando vocês estão em outras dimensões unificadas, vocês não têm olhos, mesmo se 

vocês têm uma forma de projeção antropomórfica, como por exemplo um Arcanjo, com as 

representações que vocês têm na iconografia judaico-cristã.  Isso ainda não é verdadeiro ; fixou-se 

algo para representá-lo. Mas quando você está no teu corpo de Existência em Eternidade, quando 

você está além do Sol, você não está submisso a uma forma ou a qualquer fisiologia ou a qualquer 

necessidade, tudo é natural.  Mas eu concebo perfeitamente que estando habituados a este 

mundo desde tão longo tempo, nós sejamos tributários de seus hábitos, o que além disso explica 

que mesmo na época em que vocês têm os autores que tenham dado testemunho de um suposto 

além, eles vos narram que os irmãos e as irmãs que acabavam de deixar seu corpo depois de 

morrer, continuavam as mesmas atividades do outro lado, o que vos prova bem que é uma 
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ilusão.  Hein, há uma forma de sono, eu diria, mesmo pior, de letargia, enquanto vocês não estão 

despertos e liberados. 

 

Vamos, continuamos. 

 

… Silêncio… 

 

Nós não temos mais questões.  Toda nossa gratidão. 

 

Então caros amigos, se vocês não têm mais questões, eu vou deixá-los talvez arejar um pouco, 

antes de enfrentar nosso querido Bidi.  Quanto a mim, eu talvez retornarei no final, se houver 

tempo, mas não voltarei necessariamente, hein.  Ainda uma vez, isso vai depender não de vocês 

nem de nós, mas do que nós observamos, uns e outros, em cada um de vocês como na superfície 

desta terra.  Se vocês não têm questões suplementares, eu vou deixá-los e retornarei 

posteriormente. 

 

Eu vos transmito todo meu Amor, todas as minhas bênçãos, e eu vos digo : « Sejam verdadeiros e 

estejam na alegria ».  E lembrem-se, não é um esforço, hein, não é uma ginástica, é a Evidência. 

Encontrem essa Evidência que está em vocês. 

 

Até breve. 

 

*** 
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OMA – PARTE 2 – Q/R – Outubro de 2017 

 

Bem, queridos amigos, lhes transmito todas as minhas bênçãos e agradeço-lhes por me acolherem 

para o fechamento de todas estas entrevistas. Então, é claro, vou responder às perguntas e vou 

ignorar algumas coisas, porque tenho que dizer que muitas coisas lhes foram ditas, de natureza 

extremamente simples, porque tudo é extremamente simples. Então, é claro, vamos tomar o jogo 

de perguntas e respostas, que naturalmente não dizem respeito a eventos ou a qualquer coisa 

dessa natureza. Todo o resto eu responderei. 

 

Pergunta: Na adolescência, sob a influência de substâncias alucinógenas, experimentei o estado 

de evidência que você descreve, fugaz, mas tão intenso que a impressão permaneceu até hoje, e 

eu tenho a impressão que isto foi o motor inconsciente da minha jornada. Qual é o valor dessa 

experiência? 

   

Então, querido amigo, eu precisaria saber que tipo de produtos foram absorvidos. Você sabe que 

os povos primitivos, se eu posso dizer, no nível de sua origem, que permaneceram naturais em 

diferentes países e continentes, utilizam substâncias, não como drogas, mas como produtos 

psicoativos. Hoje, a ciência redescobre a virtude dessas substâncias psicoativas em inúmeros 

campos. O problema é que você não pode confiar em nenhum tipo de substância porque na 

maioria das vezes isso abre brechas ao nível do que se chama  o astral,  o emocional, o mental. Um 

produto, qualquer que seja, o colocará face a você mesmo e a forma como você recebe a 

experiência, mesmo que ela seja realmente e concretamente multidimensional, depende do seu 

estado anterior. Isso é válido para qualquer coisa. 

 

Então, é claro que, para certos seres e certos rituais, por exemplo, xamânicos, existem produtos 

psicoativos que são a verdade, mas o problema é essa abertura que também é feita nos planos 

ditos intermediários. Se a sua maturidade mental é suficientemente clara, se não existe um estado 

emocional exacerbado ou um problema mental, isto é, não fazer o que os ocidentais fazem hoje 

para viver as experiências, mas sem se voltar para si mesmos, a fim de ver o personagem, pois 

nesse caso, é claro que existem riscos consequentes. Mas é verdade que há o testemunho deste 

irmão, de sua experiência há muitos anos, que deixou uma marca, é claro. 

 

Portanto, a diferença que se faz hoje é, não na memória de uma experiência passada ou mesmo 

elementos que permaneceriam presentes hoje, mas na qualidade de sua vivência. O que quero 

dizer com isso, substâncias ou não substâncias, se vocês viverem um estado particular, místico, 

mas se vocês não têm a conformação da alma e mesmo da personalidade um mínimo apurada, 

vocês abrirão essas brechas. Então vocês veem, cada caso é diferente, mas não é um conselho que 

eu daria, mesmo hoje, vocês veem. Mas aqui ele fala bem de seu passado. A diferença, ela é feita, 

em comparação com qualquer experiência que seja, não pelo mágico e o maravilhoso de 

reencontrar não sei o que, é, sobretudo, como isso se traduzirá em sua vida normal. 

 

Eu sempre insisti, quando eu estava encarnado, na melhoria da pessoa, porque não era possível 

aceder, como vocês acedem hoje, até a Presença Infinita, porque isso é um processo coletivo que 
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entra em ressonância com muitos irmãos e irmãs na Luz, então as circunstâncias são um pouco 

diferentes, mas nunca façam coisas assim se vocês não estiverem suficientemente calmos, se 

vocês não tiverem pacificado a sua mente, porque haverá mais inconvenientes do que qualquer 

outra coisa. Agora, se vocês têm Coroas que vibram, se vocês tiverem trabalhado em si mesmos já 

por um longo tempo, se vocês viverem as vibrações, vocês vão viver apenas o que é adequado 

para vocês, mas lembrem-se que, seja qual for o produto, há sempre, sempre, e especialmente se 

você não está purificado, uma brecha, não uma abertura escancarada, mas uma quebra que pode 

se criar e dar lugar para coisas não muito agradáveis. 

 

Vocês têm também depoimentos de irmãos e irmãs que partiram em viagens xamãs a outros 

países e foram, no mínimo, perturbados. Claro, porque existem seres que não o usam realmente 

para uma finalidade de Luz, mas mais para o sensacional ou para viver experiências. Tudo depende 

de como se passou a experiência para aquele irmão, e tudo depende do estado em que estava ao 

partir. E hoje, é muito mais fácil se voltar diretamente ao coração. Não há nenhum risco, além de 

ser consumido vivo, mas isto está muito bem. Então continuamos. 

 

Pergunta: sonho: estou em um lugar deserto, vasto e ensolarado, como uma praia, quando 

percebo, sem medo, que a água se eleva e me cerca. Estou agora em uma água calma, azul e que 

parece profunda, e vejo um pequeno barco branco para o qual eu decidi nadar. Ao entrar nele, 

fico surpreso ao ver que é empurrado para a frente e desliza muito rapidamente para a costa, 

que finalmente estava perto, e eu acordo. Você pode me iluminar? 

 

Então, estar em uma praia e realmente ver a água subir, a água é o símbolo do inconsciente, a 

água do mar é a água primordial, não é a água do inconsciente, por exemplo, como em uma lagoa 

ou em uma piscina, ou em águas escuras. O oceano, o mar, é a vida. Então a água sobe, você nada 

e entra no barco. O barco é usado para atravessar para ir de um lugar para outro. Também é, 

como todos os veículos, seja o carro, o avião, também está relacionado ao seu corpo, pois seu 

corpo é um veículo. A cor do veículo aqui, o branco, significa pureza. E então, para pegar o barco, 

mesmo que não seja para ir longe, é ir de uma costa para outra, é enfrentar o oceano primordial, 

as forças inconscientes, encontrar-se em um veículo que vai rápido, que é branco, que é o barco, 

e, finalmente, ser deixado em outro lugar que não estava tão longe. Então, todo esse sonho evoca 

a travessia e a mudança de consciência, de estado e de corpo. É claro, limpo e preciso. Podemos 

continuar. 

 

Pergunta: toda vez que eu me coloco no coração, sinto um formigamento que começa na perna 

direita, passa para a perna esquerda e depois para todo o corpo. Você tem uma explicação? 

 

Então, você sabe muito bem que o afluxo da Luz Vibral que se espalha em todos os lugares, os 

raios cósmicos que os afetam cada vez mais frequentemente através das ondas galácticas que 

estão em curso e que estão ligadas ao cosmos, a Nibiru, a Confederação intergaláctica, ao Sol em 

alguns casos, permite, se vocês o quiserem, sentir o formigamento, mesmo que não sintam o 

coração. Aí, o que este irmão diz (esta irmã ou irmão, eu não sei), é um pouco diferente, ou seja, 

que isso acontece quando se coloca no coração. Quando você se coloca no coração, você está na 
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Eternidade, mas o corpo físico ainda está lá ; quando você está no coração, o corpo de Estado de 

Ser, a Luz se precipita. Então, é claro, se as Portas não estão completamente permeáveis, nós 

dissemos que o corpo de Estado de Ser  é ressintetizado através, primeiro, da descida da Luz, da 

ativação das Coroas, da Onda da Vida, do Canal Mariano, mas também agora, na periferia em todo 

o corpo. Todos vocês sentem isso em diferentes momentos. 

 

O fato de que isso acontece com intensidade quando este irmão ou irmã está no coração, significa 

que naquele momento, apesar do corpo, ela viu essa radiação da Luz e as partículas adamantinas 

se precipitaram sobre seu corpo. Isso é exatamente o que está acontecendo, e é por isso que lhes 

dizemos constantemente, agora, para encontrar seu coração, porque vocês não precisam fazer 

nenhum exercício especial, meditação, faça isso sozinho a partir do momento em que você volta 

sua consciência para o coração. 

 

E, de fato, se as Portas não estiverem completamente desbloqueadas, ao nível de todas as Portas, 

a Luz de qualquer modo penetrará, perifericamente desta vez, ou seja, essencialmente as pernas, 

os membros superiores e os membros inferiores. Geralmente, é nesses locais que estão 

localizadas as partículas adamantinas que ainda não podem se inserir diretamente pelas Portas. E 

mesmo entre os irmãos e irmãs que ativaram todas as Portas do desenvolvimento do Corpo de 

Estado de Ser, também é um processo que vocês vivem, isto é, a partir do momento em que vocês 

entram no Coração do Coração, a Luz está aí, mesmo que vocês não sintam a Coroa ou a vibração 

do Coração Ígneo. É a mesma coisa. 

 

Então, isso é muito preciso, não é um desequilíbrio, pelo contrário. Isso significa que, assim que 

houver uma consciência que se volta para o Coração do Coração, a Luz está aí, mesmo que 

vocês  não a sintam através da Coroa  radiante do Coração. 

 

Vocês têm outras perguntas? 

 

Não há mais perguntas escritas. 

 

Então, se vocês têm questões orais aqui, eu os escuto. Ou coisas para dizer, hein!, onde podemos 

trocar também. 

 

Pergunta: é um sonho: estou  frente a uma mesa sobre a qual há muitas pastas e meu telefone. 

Do outro lado da mesa, há um homem; não o vejo, mas sei que ele é um personagem masculino. 

Ele pega meu telefone e me diz que encontrou uma pessoa para este telefone. Eu respondo: 

"Espero que seja por um bom preço". Ele me pergunta se há coisas que eu quero manter. Eu 

respondo: "Não, não há  nenhuma memória. Haveria voz da minha mãe que morreu há quatro 

anos, mas não a tenho guardado. Ele acrescenta: "Você tem a noite para se separar do que está 

nessas memórias". Os registros parecem ser toda a minha vida ou todas as minhas vidas. 

 

Então, a mesa é o lugar onde comemos, o local de trabalho, e é também neste caso, mesmo que 

não seja a verdadeira visão do que foi nomeado os Anais Akáshicos, que são mantidos, eu lembro, 
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pelos Arcontes. Há, assim que há arquivos, livros, além disso você fala sobre o telefone onde há 

toda a sua memória e você mesmo diz que são todas as suas vidas passadas, o telefone também 

carrega essas memórias, ele está ligado às pastas que estão lá. Então, isso lhe diz que você tem 

que viajar leve e que você tem que se livrar de tudo isso, isto é, dizer que, se você quer o Coração, 

a Paz, a Alegria e a Eternidade, se estabelecendo totalmente e não apenas oscilando de um estado 

para outro, você não deve mais estar interessado em tudo o que aconteceu, você não pode aí 

encontrar nenhum suporte. 

 

E é uma autoridade masculina, você não sabe quem é, quem lhe propõe tomar seu telefone. 

Então, você responde que tem um preço, porque você acha que suas vidas passadas têm um 

preço, que suas memórias de seu passado são importantes, mas você tem que viajar leve, como 

eu disse. Você não carrega absolutamente nada no Coração do Coração, na Eternidade, e 

sobretudo nenhuma memória de vidas passadas, exceto por alguns, mas disso eu já falei. Mas em 

seu sonho, isto é extremamente preciso, você é informado de que não há preço ou valor a ser 

dado, é inútil. 

 

Eis o que o sonho diz: é uma ordem para não guardar nada ante você, nunca, no que você vive 

como um estado interior, para referenciar ou situar em relação a algo passado. O instante 

presente não precisa de nenhum passado, que é apenas um peso morto. Assim que vocês  tentam 

segurar o que vocês experimentam ao nível do peito, vocês constatam que isso é o que atrasa a 

consciência que você têm do Coração do Coração. Não é o fato de fazer as atividades diárias, é 

que sua consciência e seu mental permanecem no hábito de sempre explicar o presente pelo 

passado, ou acreditar que o que vocês vivem no instante presente é o resultado de uma longa 

evolução, ou do seu passado, ou do seu trabalho, ou da sua espiritualidade. É inteiramente falso, 

hoje, e praticamente e concretamente, qualquer um pode verificá-lo. 

 

Quer dizer que, no momento atual, se vocês acham que ainda precisam purificar, melhorar, ao 

invés de passar sem fazer nada, você colocará uma distância que não existe mais entre você e a 

Verdade. É uma constante. Não é uma punição, não é ruim, é simplesmente aquilo que os ensina a 

ver onde está a Verdade. E a Verdade absoluta é o Coração, e nada além. O conhecimento, como 

lhes foi dito, nada mais é que ignorância. Claro, vocês viveram, e nós mesmos adicionamos algum 

conhecimento, mas foi para um propósito muito específico, não é? Não obstante, tudo o que há 

na experiência, os aproxima, de uma maneira ou de outra, da necessidade de comparar ou avaliar 

isso em relação com o passado, privando vocês da Liberdade que vocês estão em vias de viver. É 

certamente o reflexo do mental, o mais persistente no momento atual, mesmo, eu diria, naqueles 

que se instalam nesta Infinita Presença ao Santo dos Santos. 

 

Foi o que eu nomeei, o que foi chamado, hábitos. E os hábitos, eles concernem também à matéria, 

ao decurso ordinário,  como os hábitos de comportamento da alma que, em seus derradeiros 

momentos de consumação, tentarão encontrar memórias, elementos de comparação, mas que 

não são a Verdade. E vocês vão constatar, além disso, que, se vocês recuarem, com  aspas, é claro, 

no mental ou nas necessidades de uma explicação sobre o que é vivido vibratoriamente e em 

consciência, isso irá se ralentar. É a maneira que vocês têm de aprender para se aperfeiçoarem, 
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não em algo da pessoa, mas na qualidade intrínseca do Coração do Coração, que está em 

emanação. Isto é exatamente o que se viverá após o Apelo de Maria, durante os 132 dias. Vocês o 

veem? 

 

Então o sonho, este sonho aí, e as circunstâncias de suas vidas os levarão a se reposicionarem de 

modo extremamente fácil, porque quando vocês sentem, seja paz, a alegria que  os habita, que 

seja por um minuto ou várias semanas, depois vocês têm a impressão de que vocês estão sentindo 

ainda a mesma alegria, mas não é verdade. É simplesmente o seu ponto de vista que voltou para a 

história da pessoa e se esqueceu de simplesmente dirigir sua atenção para o Coração. E isso, nas 

cenas da vida cotidiana, hein, mas também se vocês tendem a ter esse mau e infeliz hábito de 

comparar sempre o que vocês vivem, e julgar isso em relação às coisas que outros vivem ou que 

foram vividas antes. É um ajuste extremamente fino que vocês têm a possibilidade de fazer 

enquanto o Apelo de Maria não estiver aí, o que quer que seja que se desenrole em suas vidas, 

mas também em hábitos relacionados ao mental ou a alma. Vocês o veem? 

 

Portanto, não pesem se a sua vibração diminui, se mudar de aspecto, se vocês tiverem a 

impressão de que vocês estão em uma alegria real, sem objeto e totalmente espontâneo, e que 

pareça-lhe, ao cabo de um minuto ou mais várias semanas, diminuir. É simplesmente que vocês 

não alimentaram com sua atenção, o que vocês são, e que vocês se deixaram levar, alguns de 

maneira temporária, por hábitos ou por algo diferente do Coração. E muito rápido isso se corrigirá, 

desde o momento ... e vocês veem que há irmãos e irmãs que vivem a Alegria sem sentir nada ao 

nível da Coroa do coração, hoje. Eles não simulam, é a verdade. E todos e cada um deveriam ter, 

não esse esforço, mas essa atenção mantida, eu não digo 24 por 24 horas do dia, vocês têm que 

viver sua vida, o que resta dela, mas, no entanto, ter por hábito, mesmo que vocês não tenham 

tempo, de consagrar alguns minutos, e vocês têm também o que lhes foi transmitido pelo Arcanjo 

Anael, que os recoloca instantaneamente no Coração do Coração. É ainda mais que um yoga, 

como foi dito, é instantâneo. 

 

E, além do mais, alguns de vocês descobriram que não precisam colocar os dedos, a vibração 

segue seu pensamento mesmo o ordinário. É por isso que sempre os advertimos, não só para 

aqueles que vibram, se posso dizer, mas também para aqueles que não sentem nada, porque os 

pensamentos são operativos e a Luz segue seus pensamentos, de maneira direta e cada vez mais 

imediata. Então, vocês podem imaginar, quer vocês vibrem ou não, que suas coroas estejam 

acesas ou não, que se você gastar, por exemplo, uma hora (eu digo uma hora, mas pode ser não 

importa quanto), um tempo para retomar, para rever um problema, estando no não-perdão, para 

vocês e para todos os outros, bah naquele momento, vocês pagarão por isso. Mas é assim que 

vocês aprendem, é assim que vocês verificam, pela experiência. 

 

E vocês saberão que seu personagem não está mais na frente da cena, sem falar mesmo de 

desaparecimento, mas quando vocês estão nesta Paz ou nesta Alegria, ou outros qualificativos 

que vocês queiram, e que você constatam por si mesmos que o passado não pode mais afluir, que 

vocês não estão jogando ou comparando, e que, além disso, sua vida irá se desenrolar com 



160 
 

evidências e sem esforço, seja o que for que vocês sejam em sua vida, o que quer que vocês façam 

. 

 

Outras perguntas, ou outra coisa a dizer. 

 

Eu creio que Bidi esgotou qualquer veleidade de questionamento ou de interrogação. Mas 

também pode haver testemunhos, porque os  testemunhos são benéficos para todos. 

 

Pergunta: Uma noite, antes de adormecer, vi um pássaro verde cintilante. No topo da cabeça, 

havia um triângulo preto, apontando para baixo, com uma linha branca no meio. Desde então, 

eu o vejo em um galho, em visão interior. 

 

Oh, não é um pássaro real, é uma visão, e depois, visto etericamente ou com o coração. Não é um 

pássaro físico, é o que você quer dizer? 

 

Pergunta: sim. 

 

Então, o pássaro, em geral, é um mensageiro, você sabe disso. O pintarroxo está relacionado a 

Cristo, o pardal é relacionado ao Arcanjo Gabriel, e todos vocês têm, em todas as tradições, 

animais totem com ... e vocês o têm no Egito, vocês têm na América Norte, você têm em todos os 

lugares. Então, o pássaro, geralmente, vem trazer-lhe uma mensagem. A cor do pássaro, é claro, 

significa alguma coisa, hein. Uma vez que não é algo físico, é inútil procurar o nome do pássaro, o 

que é importante, você mesmo disse, é um pássaro, é verde e tem um triângulo preto na cabeça. 

Nós concordamos. 

 

Pergunta: com branco. 

 

Com branco. O verde, ao nível dos mensageiros, é a mensagem que vem aportar a cura; é a cor da 

cura e da mediação, o verde. Então ele tem, no nível da cabeça, ou seja, o 7º chakra ou coroa da 

cabeça em qualquer caso, ele está levando um triângulo preto com branco, é isso, uma linha 

branca. 

 

Pergunta: sim, é isso. 

 

Então, este triângulo preto é o único triângulo que ainda não está representado ao nível da suas 

Coroas da cabeça, porque vocês sabem que existem quatro Hayot Ha Kodesh, mas que vocês 

tenham esse triângulo apontando para o nível da Nova Eucaristia. Você sabe que você tem a 

imagem do chakra do coração ao nível da pequena Coroa da cabeça. Isso significa que, quando do 

mecanismo da Ascensão, o Triângulo da Nova Eucaristia se fundirá com a pequena Coroa da 

cabeça e lhes dará a sentir um 5º triângulo que, de fato, é percorrido desde sua base, passando 

pela ponta, se for o caso, do eixo denominado AL-OD, isto é, o eixo da Luz direta. Então, o 

mensageiro vem aportar-lhe a mensagem da sua ascensão, tão simplesmente, e você a viu duas 
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vezes, uma vez na noite na cama e uma vez de modo diferente, em uma árvore. Então, aí é muito 

claro. 

 

... Silêncio ... 

 

Ainda mais porque todos os pássaros, neste mundo como em todos os lugares, têm receptores da 

luz extremamente importantes, como humanos, à propósito, no 7º chakra. Então aí, a mensagem 

dada a você, aportada, significa isso. 

 

... Silêncio ... 

 

Outras coisas? 

 

Pergunta: tive esse sonho esta noite. Eu estava em um lugar como uma ilha muito grande. Eu 

queria ir me banhar porque a água era muito clara, muito bonita, e eu não sabia como acessá-la. 

Uma pessoa me disse que havia grandes dunas de areia que eram usadas como escorregador 

para entrar na água, o que eu fiz. A água era excelente, e naquele momento, vimos um barco 

que acabara de encalhar. Nós subimos nele para ver se havia alguém. Não havia ninguém, mas o 

barco, muito luxuoso, estava intacto no interior. Um telefone tocou no barco, era o proprietário 

e o capitão do barco ... 

 

Você sabe onde está o seu telefone, agora ... Desculpe-me, continue. 

 

Pergunta: ele queria saber onde e em que condição o barco estava. 

 

Ele é um capitão engraçado, ele se foi sem o telefone dele. 

 

Pergunta: quando o barco encalhou, o capitão deixou o barco e saiu na cidade. Uma mulher que 

parecia dirigir a ilha disse não deixar o barco nesse lugar, que havia portos para esse propósito. 

Foi então que eu vi que tinha um limite entre a ilha e o exterior. 

 

E o que isso significa? Não entendi, um limite entre a ilha e o exterior. 

 

Pergunta: nesta ilha, era muito bonito, tudo era lindo, sol, céu azul, e eu podia ver o limite, lá 

fora, onde o mar começava, havia chuva intensa e era noite. 

 

A ilha cercada pelo mar é também uma forma de oásis. É aqui onde tudo é pacífico. A areia, além 

disso, está relacionada ao tempo que passa. Você atravessa a duna de areia e você se encontra na 

água, na água do mar ou no oceano, especialmente ao redor da ilha, como você diz, é calma, isto 

quer dizer que as pessoas que estão com você não vivem um isolamento, mas um fenômeno de 

reagrupamento, em algum lugar. O barco, aí também, reenvia à noção de travessia. Mas eu 

preciso que são dois sonhos, onde há barcos como esse e uma costa, embora antes não fosse uma 

ilha. 
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Você não dormiu no mesmo lugar? Aquele que me expôs o sonho agora mesmo. 

 

Pergunta: não. 

 

Porque você vai também, aproveito a oportunidade para dizer isso, antes de terminar com o seu 

sonho, vocês vão constatar que vocês têm sonhos cada vez mais e mais comuns. Então, é claro, 

não nos detalhes, mas no simbólico, e o que isso significa para a sua eternidade. Quer dizer que 

hoje, mais e mais, os sonhos falam ao seu coração e não estão mais relacionados com as coisas 

cotidianas. É normal, é a fusão, o encontro, do efêmero e do Eterno, que altera, se posso dizer, a 

polaridade dos sonhos, que não são mais voltados para as preocupações da pessoa, mas sobre o 

que vocês estão vivendo neste momento, que, como vimos com a visão do pássaro ou outros 

sonhos de agora, é o momento em que vocês liquidam as últimas coisas inconscientes. O mar, o 

oceano primordial, é o inconsciente; é também Maria, é claro. E, como você mesmo diz, o porto 

onde você tem que colocar o barco, se o capitão o colocou aqui, é  que é aí onde há o porto, não 

era seguro. 

 

Então, o barco que ficou sem capitão, o telefone que está nele, prova que você pode se comunicar 

mesmo estando em sua ilha, é claro. Então, estamos sensivelmente no mesmo processo que o 

sonho da costa agora, salvo que aí não há realmente uma travessia, o barco permanece lá, mas 

ainda existe, no barco, que é muito bonito como você diz, uma comunicação com o capitão do 

barco. O barco é o seu veículo; o capitão do barco é o Espírito. Então, é claro, você diz que há 

outras pessoas, incluindo uma pessoa que parecia estar dirigindo algum lugar e quem diz que o 

barco ... uma mulher que estava comandando, que diz que o barco não tem nada para fazer lá, 

mas, vendo a linha de demarcação, esse barco, ele veio de algum lugar para chegar aqui, mesmo 

sem o capitão. Então isso significa que ele não precisa retornar. 

 

Isso quer dizer também, que é preciso permanecer nesse ambiente calmo e pacífico onde as 

forças inconscientes estão tranquilas, transparentes, vistas. Então, tudo isso fala da sua 

eternidade, fala sobre o movimento que está em curso, ou seja, sua ascensão ou sua liberação. É o 

que posso dizer. 

 

Pergunta: durante a Teofania proposta por Gemma Galgani em seu último discurso, tive a visão 

de um cervo, que se encontrava em minha frente. Pouco depois, ele virou a cabeça para a 

esquerda, mostrando-me o seu flanco direito. O que você pode dizer sobre isso? 

 

Então, para o cervo, é claro, ele se refere ao rei da floresta, refere-se aos cornos celestes, com as 

madeiras,  isso refere-se a majestade, a realeza, a Eternidade, é claro. Então você diz que estava ... 

Eu não vejo ligação necessariamente com Gemma, exceto que a Teofania com Gemma funciona, é 

claro, sobre a Estrela Unidade e sobre a Porta Unidade. Lembro-lhe que o Canal Mariano toma 

esse caminho para alcançar o coração. Não nos circuitos da Nova Tri-Unidade, mas diretamente 

daqui até o centro do coração. Isso passa verdadeiramente, não pelos lados do Triângulo da Nova 

Eucaristia, mas bem mais pelo centro, o que vocês chamam de baricentro, eu creio, o centro desse 
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triângulo que está logo abaixo, é claro, que está entre o coração e o 9º corpo. Porque também é 

uma área importante que se comunica com KI-RIS-TI nas costas, isso vocês sabem, para aqueles 

que seguiram toda essa história. Para outros, não é importante. 

 

Por outro lado, a Teofania com Gemma o coloca em sincronicidade entre o que resta do efêmero, 

em primeiro lugar o corpo, mas também os hábitos e sua eternidade, e lhe é dado a ver este 

círculo então, que é um símbolo espiritual. E você verá isso, nos sonhos como nos símbolos, o 

círculo na floresta tem um significado muito importante, hein. Aí há o que é ligado, que está 

relacionado, desculpe, com Gemma, não. Eu creio que está tudo simplesmente ligado com a 

Teofania do Coração, conectado à Porta e Estrela Unidade, que permite isso, para aceder o reino, 

se eu puder dizer. 

 

Então, é claro, a floresta também é o que está escondido, mas também, e especialmente hoje, e 

que eu já disse desde já algum tempo, é que são as árvores que recebem luz, mais do que até 

mesmo o humano, porque elas têm antenas em toda a folhagem, em todos os ramos, e então eles 

drenam a Luz e eles são ancoradores dessa Luz, e sobretudo a manifestação, agora, desta Luz no 

seio do Fogo Ígneo. Vocês veem? Então o que se produziu para você foi a descoberta do reino, e o 

reino não é senão o que acontece no Coração do Coração. Então, está muito claro. 

 

Pergunta: o que significa que ele virou a cabeça para a esquerda? 

 

Isso não tem importância, ele lhe mostrou suas madeiras. O fato de que ele apresenta tal flanco 

ou tal  flanco, é inútil entrar em detalhes aí, para isso. O que é importante é o cervo que aparece, 

isto é, o rei da floresta. 

 

Pergunta: é um sonho desta manhã. 

 

Você sonha de manhã, você. 

 

Pergunta: Nas primeiras horas da manhã. 

 

Está certo, então. 

 

Pergunta: Eu estava em uma paisagem um pouco coberta por inundações. 

 

A água retorna, mas aí a água do céu, não as inundações. É a água do céu, ou rios que 

transbordam, ou água que invade? Não é o mesmo. Está chovendo? 

 

Pergunta: era  uma água que subia,  mas a água do céu que estava transbordando os rios. 

 

Ok, são as águas de cima que fertilizam as águas abaixo, nas circunstâncias atuais que vocês 

vivem. E então? 
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Pergunta: havia duas pequenas crianças laranja, realmente muito laranja ... 

 

Ou eles tinham comido muitas cenouras, ou tinham icterícia ... Não, é uma brincadeira, é claro. 

Continue. 

 

Pergunta: ... eu tinha o encargo  e eu cuidei deles. A mãe chegou, um personagem alaranjado 

como crianças ... 

 

O quê? 

 

Pergunta: a mãe. 

 

A mãe era um personagem alaranjado? 

 

Pergunta: sim, como crianças, com asas, como asas de coruja. A mãe, a mamãe. 

 

Ah, eu não estava lá (eu me enganei). Eu estava na água, então eu vi o mar, o tsunami. Faltou 

esclarecer de qualquer maneira. Então, a mãe das crianças, ela é laranja. Crianças, há um menino, 

uma garota, ou são dois meninos ou duas meninas? 

 

Pergunta: um menino e uma menina. 

 

Muito bom. 

 

Pergunta: a mamãe chegou e, com as asas, cobriu a menina, mas não o menino. Eu me acordei. 

 

Então a água do céu fecundou as águas de baixo. Aqui também está relacionado ao inconsciente e 

à descoberta de tudo o que lhes estava escondido, como acontece em você e em toda a Terra 

hoje, e a uma velocidade cada vez mais acelerada. Tudo o que foi escondido lhes é revelado. É 

claro, não pelos fantoches, quem lhes falam diante de suas telas, mas vocês têm internet para ir 

procurar a verdade, não é? E vocês são todos, sejam vocês conectados e esclarecidos ou não, hoje 

é um segredo de polichinelo, como disse o irmão K, há muito tempo, que todas as imagens da 

caixa de imagens são invertidas e não servem senão para distraí-los e impedi-los de encontrar seu 

Coração, só isso. 

 

Então, o que está acontecendo aqui? Eu volto para o seu sonho: você tem dois filhos, um menino, 

uma menina; então há dois aspectos do seu filho interior que nasce quando a Porta estreita é 

atravessada. Agora, qual é a cor real do terceiro chakra? Ela é laranja, é o sol do ventre. Assim, as 

águas do alto permitem viver a criança interior em suas duas polaridades. Chega a mãe, que com 

suas asas, então um anjo ou um ser de Luz, é claro, ele também de cor laranja, o que mostra bem, 

portanto, uma espécie de filiação, já que, além disso, ela diz que aqueles são seus filhos. E ela leva 

sob uma de suas asas a menina e não o menino, porque o que é importante no período é viver a 
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criança interior em sua totalidade, mas é especialmente a expressão e a manifestação do 

Feminino sagrado. Falamos longamente sobre isso já há alguns anos, e da co-criação consciente. 

 

Então,  lhe é mostrado que a Luz Adamantina vem lavar tudo o que permanece inconsciente, 

revelando-o, dando-lhe a ver sua criança interior, criança interior que o remete a Maria e, 

portanto, a sua origem, mesmo que através deste corpo e do seu DNA, e também às linhagens. E 

assim, para Sirius. 

 

Além disso, minhas memórias não são boas nesse nível, mas parece-me que existe uma relação 

particular entre o azul e o laranja, mesmo no nível simbólico, hein. Então eu não sei vos falar sobre 

cores complementares, se azul e laranja se sucedem em uma determinada dinâmica, mas que 

significa, grosso modo, isso. Então, você vê, através dos sonhos muito recentes ou que você expõe 

agora, o mecanismo da Liberação que está em curso, começando a se manifestar em seus sonhos, 

quando a pessoa desapareceu. 

 

Tudo isso, o importante, as explicações, eu dou, mas as explicações, vocês sabem, alimentam a 

pessoa, mas isso mostra o que acontece à noite quando vocês estão na cama - você sabe, com as 

Presenças que vêm vê-los, mas também nos sonhos agora - apenas falando de viagem,  de 

Ascensão, de travessia, de Liberação, vocês veem as águas. É perfeitamente lógico. E mesmo nas 

visões, como antes com o pássaro, vocês têm as mensagens, mesmo sem estar no sonho. 

 

E além disso, o que nós tínhamos anunciado para vocês, na fase final que está em andamento, 

sempre lhes foi dito que mais a desordem aparente do mundo apareceria para vocês, e aí vocês 

não podem mais negar isso, hein, mais vocês viveriam coisas maravilhosas, com a condição de não 

colocar o dedo ou participar, de uma forma ou de outra, dos eventos que se desenrolam no 

exterior. Ou seja, quanto mais vocês se voltarem para vocês, mais seu coração lhes fala, e 

realmente fala, pela criança interior, pela co-criação consciente, pelos sonhos, pelas energias, 

pelas vibrações, pela Paz. E cada um, é claro, de maneiras diferentes, com diferentes intensidades, 

mas que assinala verdadeiramente a emergência da Verdade, no plano sensível, hein,  eu o disse. 

 

É por isso, no mais, que não serve a nada falar sobre eventos. Eu penso que vocês podem 

descobrir de uma maneira real o que está acontecendo em toda parte sobre a terra, agora, e 

vocês o veem, mesmo se em alguns países tentem distrai-los de tudo isso, quando é somente o 

fundamental. É isso que se produz no exterior que produz a abertura do coração nos irmãos, em 

número sempre mais importante e nas irmãs, é claro. 

 

Eu creio que Bidi, em um dos exemplos, falou da balança com o equilíbrio dos pratos. Isso é 

exatamente certo. Quanto mais vocês crescem na Alegria, mais a pessoa se afasta e menos vocês 

são afetados pelas circunstâncias de seus corpos, suas vidas e do mundo. Vocês encontraram a 

porta de saída e de volta para casa. E sempre lhe dissemos, não há outra porta. Todos aqueles que 

estão perdidos e que permanecem no conhecimento, nas crenças, não conseguem encontrar o 

Coração. Eles encontram o coração da cabeça, mas não o Coração do Coração. 
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... Silêncio ... 

 

Eu creio que vocês estão satisfeitos. Isso se vê, hein. 

 

Não, há mais uma pergunta. 

 

Pergunta: é um sonho que tive esta manhã ... 

 

É, bem dizendo, então, vocês sonham juntos. Então, vá em frente, eu escuto você também. 

 

Pergunta: eu estava em uma praia esplêndida... 

 

É, bem digo, então, você está em praias ou à beira da água. É o paraíso, não é? 

 

Pergunta: sim. Um tempo magnífico, muitas pessoas e crianças se divertem. Foi a alegria, o sol, e 

isso me fez querer tomar banho, mas não tinha o necessário... 

 

O que você chama de "o que era necessário"? Ah, a roupa de baixo... 

 

Pergunta: isso me incomodou e, além disso, percebi, sob uma pequena tenda, um homem 

sentado que observava o que estava acontecendo. Ele estava vestido com roupas da cidade. 

Fiquei envergonhada, mas deixei cair meu pudor e me coloquei em calcinha. Mas em vez de ir 

nadar ... 

 

Ah, as calcinhas, não é uma vergonha. Se você tivesse ficado nua, ainda,  eu compreendo. 

 

Pergunta: em vez de ir nadar, fiquei atraída pelas dunas ... 

 

Pelas…? 

 

Pergunta: dunas de areia. 

 

Ah, também existem dunas de areia. Bem digo então, que vocês estiveram todos no mesmo lugar, 

não é possível isto. 

 

Pergunta: comecei a correr nessas dunas, e cada vez que um pé afundava na areia, eu sentia 

como a subida da Onda da Vida. 

 

Então, esse sonho significa exatamente o mesmo que outros sonhos. Então, é surpreendente isso, 

de vos dizer, que vocês sonham todos a mesma coisa, mas como é que o Coração pode mostrar-

lhes algo além de coisas comuns? É a mesma verdade para todo mundo. A areia, "Você é pó e você 

retornará pó", a areia é amarela. O mar, o oceano, sempre muito bonito, esta praia, a duna de 
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areia, tudo isso lhe fala da sua liberação e da sua ascensão. Há ainda alguém que sonhou com a 

praia, ou não? 

 

Pergunta: sim, eu também. 

 

Sim, sim, vocês têm sido muitos mesmo a ter o mesmo tipo de sonho, mas isso mostra uma coisa, 

que os sonhos que não são impulsionados pela pessoa, mas do encontro da pessoa com o 

Coração, fazem uso de símbolos universais, que não são deste mundo, é claro, porque o símbolo é 

apenas uma ilusão, se vocês quiserem, mas no sonho, vocês são obrigados a se referir aos 

símbolos conhecidos nesta terra. Mas aqui é muito característico: a ilha, a praia, a margem, 

anunciam a travessia. A água ao redor, que é perfeita, na qual é necessário banhar-se, é reunir-se 

ao oceano primordial. Embora não haja maiô, não é grave. Além disso, você diz isso mesmo, há 

quem esteja vestido. Isto é o que seu cérebro está traduzindo. O importante é a água, a duna de 

areia, o bom tempo, a água, o barco eventualmente também, tivemos dois barcos diferentes, tudo 

isso que lhes fala sobre sua libertação e sua ascensão, para aqueles que têm esses sonhos, o que 

está em curso. 

 

Maria vos disse que a Ascensão da Terra começou no mês de março. Seja qual for a aparência dos 

fantoches que fazem vocês acreditarem que é outra coisa, que tentam distraí-los, chamar sua 

atenção, hein, seja pelos atentados, seja em colocando-os em raiva em relação às leis, e isso em 

todos os países. E eles não podem fazer nada, então é por isso que os fantoches, em toda parte 

sobre a Terra, que ainda estão por pouco tempo nos comandos, se pergunta do quê, colocam-lhes 

novas leis e estados de emergência, porque eles sabem o que está acontecendo, muito mais que 

vocês, não se enganem, mas eles são como vocês, eles não têm a data exata, eles não podem mais 

que constatar, com suas ferramentas de medidas e o que observam no céu, que tudo isso está 

dramaticamente em curso para eles. Mas vocês sabem, mesmo através do que vocês vivem, que 

não é dramático, exceto para aqueles que creem na cena de teatro e na ilusão deste mundo ou de 

sua personagem. Tudo depende do ponto de vista, hein, isto foi explicado de inúmeras maneiras. 

 

E o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. É exatamente essa a 

expressão que usei quando estive encarnado, com vocês durante os Casamentos Celestes, após os 

Casamentos Celestes, é exatamente o que está em vias de acontecer, não apenas para alguns de 

vocês, mas ao nível de todas as consciências da terra. O resultado, como vocês o veem, é 

profundamente diferente: sejam vocês estando em paz ou entrando na loucura, nem é mesmo 

mais medo. E vocês o verão de maneira mais e mais corriqueira, cada dia um pouco mais, e 

mesmo ao seu redor, infelizmente. E vocês não podem fazer nada. Porque mesmo a loucura, a 

perda do controle, como costumam dizer, ou o ressurgimento dos medos, fazem parte do trabalho 

da Luz para esses irmãos e irmãs, até que eles deixem de lado, seus cenários, suas crenças, seus 

medos, antes da evidência da Luz. 

 

E vocês têm ... não podemos falar de chance, mas é uma oportunidade extraordinária para poder 

viver isso antes mesmo do Apelo de Maria, e eu diria, em grande número. Em todos os lugares da 

Terra isso ocorre. Os dois tipos: o Coração, ou mesmo mais o medo, porque o medo leva à loucura, 
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quer dizer, sobre o que não é razoável, sobre o que não está centrado, sobre o que não está 

alinhado, e sobre o que não é leve. 

 

Sonhos onde vocês estão na beira da água mostram que vocês estão liberados ou em vias de 

liberação de qualquer apego a este mundo ou as suas histórias. E é por isso. É o vosso Coração que 

faz isso, é a Luz que está em toda parte, são as ondas galácticas que chegaram, como eu havia 

estipulado para vocês, desde 1º de outubro, e que só serão reforçadas. Todos os fenômenos que 

evoquei, mesmo por um longo tempo, em termos de climas, vulcões, humanidade, estão 

acontecendo neste mesmo momento. Em todo lugar ao seu redor, como em você. Então, é claro, 

ainda há alguns que são avestruzes ou que estão tão aterrorizados que fazem tudo para minimizar 

ou disfarçar as coisas como os fantoches fazem. Mas bem, isto só vale por um tempo. A um dado 

momento, o coletivo humano fará até mesmo perguntas engraçadas. E os fantoches terão sumido, 

eles se esconderão. 

 

Globalmente, todos vocês o sentem, seja estando na loucura ou no Coração, há uma pressão para 

a liberdade. Mesmo que vocês não vivam nada, vocês não sabem exatamente mesmo que vocês 

são imortais, vocês não creem em nada, mas vocês literalmente se sufocam e isso é comum. E por 

força de sufocar, bem, quer nos enlouquecemos ou aceitamos, mesmo sem saber que é o Coração 

que cria aceitação. E quando vocês começam a dizer "para quê" e vocês caem na loucura, e vocês 

não veem saída, resta apenas a saída principal e a única saída, ou seja, o Coração. Isso é a 

Inteligência da Luz. 

 

Então, é por isso que sempre lhes foi dito para não julgar as circunstâncias, o posicionamento de 

cada um, porque, em definitivo, vocês vão todos para o mesmo lugar. Talvez não seja o mesmo 

destino, mas vocês vão todos ao Coração, quer vocês gostem ou não. Esta é a Ressurreição do 

Apelo de Maria, é o Juramento e a Promessa, mesmo antes do planeta-grelha. E é agora, neste 

momento, cada dia um pouco mais. 

 

E eu lembro a vocês, eu não vou falar de datas hein, mas lembro-lhes que todos os anos, eu falei 

sobre certas datas propícias, não os anos, mas os dias específicos que eram importantes, mas 

como ninguém sabe a data, é inútil fazer planos sobre o cometa, ele virá em breve. Miguel disse a 

vocês, eu o creio hein, no momento em que ele trabalha em pequenos pedaços. Os grandes 

pedaços estão chegando, eles estão muito próximos. E os chamados sinais apocalípticos ou de fim-

de-mundo, que são apenas Alegria que retorna, estarão sendo usados cada vez mais. Além disso, 

as palavras "apocalipse", "fim do mundo", "catástrofe", mesmo ironicamente ou mesmo em 

vocês, não se importam com aqueles que pensam que é o Apocalipse, é tudo muito real. E vocês 

vivem isso. 

 

Outra coisa a dizer. 

 

... Silêncio ... 

 

Ah, acho que é hora de dormir e ter bons sonhos, aparentemente, hein. 
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Não há mais perguntas. Com toda a nossa gratidão. 

 

Então quanto a mim, eu disse as poucas coisas que eu tinha que dizer através das respostas, desde 

o que me foi dado... vocês queriam que eu voltasse e que isso me permitisse fechar, como eu faço 

desde muitos anos. Eis. Então eu não tenho mais nada a  lhes dizer, exceto que a cada minuto, 

todos os dias, que quanto mais vocês aquiescem e quanto mais vocês acolhem, mais seu Coração 

está vivo e mais vocês estarão em Alegria, ou em paz ou em serenidade, o que quer que aconteça 

nos seus corpos, na sua privacidade ou no outro lado do planeta. 

 

E é por isso que também insisti em dizer-lhe, especialmente, para não falar. É inútil alertar alguém 

hoje, porque, de outra forma, vocês desencadearão ainda mais loucura. É o silêncio que atua, 

através do que vocês acolhem, que reverbera e que atua em todo o universo, não apenas neste 

planeta, não apenas ao seu lado. E uma vez que as ondas galáticas chegam agora e vão se suceder 

umas após as outras, é evidente que essas radiâncias, essas radiações, essas luzes, essas 

diferentes características da Luz Vibral causam tudo isso e permitem, de fato, prever uma 

visibilidade de Nibiru a qualquer momento. 

 

Além disso, vocês têm as primícias ligadas ao que rodeia Nibiru, que começam a ser fotografadas, 

as cores dos céus mudam, os vulcões reagem cada vez mais, os furacões aparecerão de forma 

cada vez mais incomum, o tempo mudará com o sentimento de viver, no mesmo dia, as quatro 

estações ... Tudo isso foi anunciado, hein. Para ter duas primaveras no ano, com colheitas  que se 

frustram, este é o caso em todos os lugares. Então, tudo foi escrito em toda parte, seja no Oriente, 

no Ocidente, na Bíblia, no Alcorão. Mas lembrem-se que o importante não é a correção do que é 

descrito, o que não lhes dá a veracidade dos ensinamentos hein, que eu disse muitas vezes, mas o 

que é importante é o que vocês constatam como efeito em vocês. Esta é a única verdade. 

 

Além disso, se vocês não tivessem, em números cada vez mais importantes, a percepção, a 

vivência da vibração ou a percepção da Paz ou da Alegria, vocês também poderiam reagir e se 

colocarem questões. Mas deixem se colocarem as perguntas, mesmo que seja uma criança, um 

marido ou uma esposa. Não os contrariem em sua própria revelação, em seu próprio plano de 

revelação. Vocês ajudam o melhor estando silenciosos e sendo verdadeiros, só isso. Não há nada 

para se prevenir, não há nada para se preparar, não há nada para se antecipar, vocês estão 

dentro. A única proteção é o Coração, não há outra. 

 

Mas é claro, e eu terminarei aí, vocês se dão conta que a natureza é muito mais propícia do que as 

cidades, as vilas, para viver essa tranquilidade. Então, se suas árvores não tiverem queimado, 

aproveite a oportunidade para mergulhar aí dentro, mesmo que os ramos pareçam cair. Então o 

Vovô vai desejar-lhe uma boa noite, com sonhos muito ricos e especialmente de grandes alegrias, 

grandes felicidades, muito belas trocas de amor e belíssimas transparências. 

 

Eu transmito para vocês todo o meu Amor, bem como o conjunto dos Melquisedeques, que 

também lhe transmitem, e eu sou seu porta-voz, eles agradecem por ter seguido a história que 
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lhes propusemos, ou para se juntar a isso agora porque os sinais são evidentes. Cada um está no 

seu justo lugar, e nós estamos felizes em vos encontrar, para a maioria de vocês, muito em breve, 

onde vocês sabem. 

 

Eu os abraço, eu os aperto no meu coração, e todos os Anciãos lhe transmitem sua fraternidade, 

sua amizade e sua Paz. E eu lhes digo, eu também, até sempre e até breve. 

 

*** 
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