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MARIA 
 
 
Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. Filhos bem-amados, onde quer que estejam sobre esta terra, 
eu lhes trago meu conforto e minha Paz. 
 
...Silêncio... 
 
Neste momento da Terra, eu me apresento cada vez mais frequentemente, de diferentes maneiras, a 
vocês. Lembrem-se que além desse nome, Maria, além da história específica desta terra, eu sou antes 
de tudo sua Mãe. Eu falo de sua filiação de alma, de Espírito, quaisquer que sejam suas crenças, 
quaisquer que sejam suas negações ou suas aceitações. Enquanto Mãe, eu me aproximo desde agora, 
não mais para alguns de vocês, mas para um número sempre maior a cada dia. Quer seja em sonho, 
quer sejam os pensamentos que atravessam vocês, segundo também por vezes minha presença 
efetiva ao lado de vocês em seu Canal Mariano ou em seu coração, eu me revelo a vocês. 
 
Antes mesmo de meu Apelo, porque a ocasião me permite, e por minha posição no seio da 
Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e de minha proximidade de nossa Terra, muitos entre 
vocês se abrem à minha Presença, à minha consciência, à minha função - e minha função é antes de 
tudo aquela de ser uma Mãe: eu trago a consolação. Meu manto Azul da Graça está adquirido por 
vocês. Meu coração não poderá nunca se fechar diante do menor dos meus filhos, mesmo que ele não 
me reconheça. Então sim, eu venho para muitos de vocês agora, antes mesmo de meu Apelo coletivo, 
seja para chamá-los, se isso já não foi feito, seja para fazê-los sentir e viver a evidência de minha 
Presença. 
 
Eis que há poucos meses, Jesus Cristo lhes disse para vigiar e orar. Este vigiar e este orar são 
simplesmente reconhecerem-se enquanto tais, além de todos os sofrimentos, além dos pesos da 
carne. Eu sou a consoladora, eu sou a protetora, mas eu sou também o que vocês são, nesta dimensão 
de doçura e eternidade na qual seu sentido de responsabilidade lhes faz responsáveis pela Vida, não 
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aquela de uma entidade ou de uma forma, mas vocês são portadores da Vida e vocês são então 
responsáveis. 
 
Eu me revelando a vocês de todas as maneiras possíveis, eu venho insuflar por minha Presença, esta 
consolação e um bálsamo que vem colocar fim as últimas interrogações sobre vocês mesmos, as 
últimas interrogações sobre esse mundo, sobre sua vida. Agora que seu coração tem talvez já vivido 
certa forma de liberdade, aquela que é grande abertura para minha Presença, mesmo que vocês não 
tenham ainda reconhecido. 
 
...Silêncio... 
 
Eu estou com vocês. Eu estou em seu coração e eu só peço para lhes falar, até se renderem ao que é o 
mais autêntico do que vocês são. 
 
Eu me dirijo hoje não somente a vocês que me ouvem ou que me reconhecem, mas também a todos 
aqueles que não tiveram ainda a oportunidade, a chance ou a experiência, de fazer esse retorno em 
direção a si mesmo, de se mostrar a si mesmo além de toda forma, além de tudo o que vocês puderam 
experimentar mesmo até o presente, a verdade de nossa relação e de nossa Liberdade comum. 
 
Eu não venho por mim. Eu não venho por sua pessoa, mas eu venho para vocês. Assim é o dom da 
Graça, o dom do Amor e o dom da Vida; ele pode somente ser compartilhado, ser trocado, a fim de 
viver ao mesmo tempo a comunhão e a própria essência. Se seu coração se abre a mim, mesmo que 
isso lhes assuste ou lhes incomode, então muito rápido eu penetrarei neste convite para me revelar no 
interior de vocês, vindo se isso for necessário, lhes trazer à certeza, além de sua pessoa e de seu 
cérebro, disso que vocês são, a certeza de seu coração, a certeza da Eternidade. 
 
Eu venho apaziguar as últimas dúvidas, as últimas perguntas e também os últimos sofrimentos, como 
uma mãe que não julga jamais seu filho por qualquer coisa que ele tenha feito, mas por sua filiação, 
está comprometido desde seu primeiro aparecimento, desde sua carne. Uma mãe não pode jamais 
trair, ela pode fazer sermões, certamente, mas o Amor é o que ele é. Está marcado e impresso na 
carne e está mesmo no nível de sua alma e de seu espírito. Quaisquer que sejam ainda suas crenças, 
suas adesões, sua recusa, isso não muda nada. Na verdade, eu venho de alguma forma ajudá-los a se 
render à evidência, aí onde não há mais lugar para o medo, onde somente a alegria e o júbilo podem 
ser percebidos, aí onde nada do que vocês são sobre esse plano da terra pode ser alterado. 
 
...Silêncio... 
 
Aproveitem esses momentos, esses instantes de sua vida aqui embaixo sobre esta terra para lapidar 
seu diamante interior. E vocês só podem lapidar, vocês sabem, quando veem a Verdade do que vocês 
são, e não a vida que vocês vivem nesse mundo. Eu lhes comprometo com a Liberdade, com a 
Autonomia, com a Independência. Eu lhes convido à alegria por minha presença ao seu lado, qualquer 
que seja a percepção, para não mais serem afetados por qualquer elemento que seja pertencente a 
este efêmero. Eu sou também sua rocha, o que vocês são desde o instante em que vocês se confiam a 
si mesmos, além de toda situação e circunstância de seu corpo, de sua vida. 
Lembrem-se, há muito tempo que eu trago com minhas irmãs, sobre esta terra a semeadura da vida 
livre em toda forma. 
 
...Silêncio... 
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Então estejam atentos porque quando minha presença se revela a vocês de alguma maneira que seja, 
se vocês me estendem os braços – não os braços de seu corpo, mas as asas do seu Espírito – então eu 
lhes recobrirei e lhes abençoarei de graças. 
 
Vocês não têm necessidade de pedir o que quer que seja de específico, vocês têm justamente que 
deixar as portas abertas de seu coração e eu estarei aí. E eu lhes digo, eu estou mesmo aí até para 
aqueles de vocês que não têm aberta nenhuma porta no momento, de maneira certamente mais 
discreta, que isso seja em sonho, que isso seja pelas ideias que podem lhes atravessar. Estejam 
atentos, porque desde o instante onde mesmo um súbito pensamento chega à sua consciência a 
respeito do meu nome, então de uma maneira ou de outra, eu já estou aí, para consolá-los, para 
estabilizá-los, para lhes dizer, a cada um de vocês: “Não tenha medo, meu filho, não tenha medo, 
porque você jamais perdeu sua liberdade. Qualquer que seja o peso e a densidade da sua carne, 
quaisquer que sejam suas experiências, felizes ou infelizes, nesse tempo como nos tempos anteriores 
da Terra, em outras vidas, em outros lugares, eu jamais falhei”. Hoje vocês sabem, as circunstâncias 
desse mundo são particulares, vocês vivem o Apocalipse, a revelação interior e exterior de todas as 
máscaras, de tudo o que encobre a Verdade, e chega para reduzir, mas jamais para fazer desaparecer. 
 
Então meus filhos, eu me dirijo a vocês hoje como uma oração: deixe o que lhes encobre, voltem-se 
em direção a si mesmos e eu estarei aí, lhes trazendo a ajuda necessária e indispensável tal como 
vocês a concebem, a fim de lhes fazer descobrir que chegou o tempo de não mais depender de quem 
quer que seja, de nenhum mundo, de nenhuma história, de nenhum sofrimento, sobretudo. Eu venho 
aliviá-los e ajudá-los a ter a visão clara a tudo o que se desenrola nesse momento, em vocês como no 
exterior de vocês. 
 
Numerosos de vocês também, já foram chamados por seu pré-nome, lhes dando antecipadamente a 
certeza e lhes ajudando a caminhar desde numerosos anos nas peregrinações que vocês têm a levar 
em sua encarnação, que se conjugam em sua eternidade. Qualquer que seja o resultado dessa 
conjugação, quer vocês estejam em paz, quer vocês estejam em sofrimento ou em resistência, não se 
deixe levar pelo que pode lhes dizer o efêmero. 
 
Permaneçam firmes na fé, na consciência, na percepção e se tornem a confiança, a confiança nessa 
Eternidade que é revelada a vocês de tantas e tantas maneiras, por minha Presença ou por outras 
Presenças, pelos povos da natureza – todos os meios são bons para aqueles de vocês que estão já 
abertos à realidade da Eternidade. Todas as ocasiões são boas para se aproximar de si mesmos, disso 
que vocês têm chamado o Coração do Coração, ou se vocês preferirem, de seu Coração Ascensional ou 
Coração glorioso que não é nada senão o coração do Cristo. 
 
Pouco importa sua religião, há uma coisa só que é indispensável, é a honestidade diante de si mesmos, 
porque sendo honestos, vocês demonstram a eficiência a si mesmos, da humildade, da simplicidade, 
tão necessárias nesse mundo hoje, que perdeu sua ligação e que deve reencontrá-la, esse mundo 
onde, como vocês constatam, muitos irmãos e irmãs estão despertos, mas também numerosos outros 
ainda estão no divertimento, na dor, na descrença, no não viver na Verdade. Eu venho também ajudá-
los a suportar a Verdade a fim de que vocês não se julguem e não se condenem, porque 
definitivamente, se existe ainda o menor julgamento colocado onde quer que seja diante de vocês, 
diante de alguém ou diante de qualquer situação que seja, são vocês mesmos que se julgam. Meus 
Filhos, para a época, na história dessa terra, eu havia dito, eu lhes repito hoje: “Aquilo que vocês fazem 
ao menor dos meus filhos, vocês fazem a si mesmos. Então o que querem vocês fazer a ele, a este 
outro você, senão amá-lo e respeitá-lo em sua liberdade, mesmo em seu erro. 
 
Vocês não têm necessidade hoje de apontar o dedo, de reagir, de se opor, de se confrontar, vocês têm 
mais do que nunca necessidade de se perdoar, porque definitivamente o que vocês perdoam lhe é 
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devolvido e que a pessoa, nesse momento, com seus sofrimentos e suas histórias, vai se apagar diante 
da majestade do seu Amor, a majestade de seu Amor de mãe que vai levar carinho a cada um dos 
outros de você, em todas as relações que vocês podem levar, vocês demonstram a si mesmos e ao 
outro que existe em vocês esse coração de mãe capaz de amar apesar de todo o resto. Por isso que 
este Amor não é pessoal, ele é o dom da Vida, dom da Graça e o dom da Verdade. 
Como vocês sabem, como lhes foi dito e como talvez vocês tenham vivido na superfície de seu mundo, 
absolutamente todos os sinais do que nós temos apresentado há muito tempo, por esta voz como por 
tantas outras vozes, mesmo coloridas pela religião, podemos dizer. Hoje eu lhes peço serem livres, 
esta liberdade interior que é a Alegria, que é o reconhecimento, o Amor e a Paz, por isso pensem em 
mim e eu estarei aí, de uma maneira ou de outra, e vocês encontrarão então a iluminação necessária 
para ficar e permanecer no que vocês são e não nos jogos do que vocês têm, portanto, a cumprir sobre 
a tela de sua vida. 
 
Mas vocês sabem muito bem que há duas maneiras de percorrer a tela de sua vida, seja decidindo, 
seja realmente por uma fé absoluta por um estado que nossas irmãs orientais e nossos irmãos 
chamam o Si, por um estado de acolhimento. Este acolhimento é um serviço, e acolher o outro em 
todas as suas dimensões, e sobretudo, além de toda aparência, este é o único espaço de resolução que 
se oferece a vocês agora, a fim de serem livres aqui mesmo. Livres interiormente, de uma liberdade 
que nenhuma satisfação dos sentidos, nenhuma satisfação do intelecto ou de suas condições de vida 
pode mesmo se aproximar; é independente de tudo isso. Isso depende somente do seu coração, não 
aquele que vocês podem controlar, não aquele que vocês podem fazer vibrar, mas aquele que está 
independentemente de vocês, no efêmero ou no Eterno. 
 
Busquem o Reino dos Céus que está dentro de vocês, voltem-se para isso, sem esforço e deixem 
trabalhar e operar a Graça vindo recobrir de Luz cada situação que pode feri-los ou afetá-los e 
verifiquem por vocês mesmos a ação do Amor hoje. Porque a Luz é tal agora, o conjunto das premissas 
da liberação tendo sido cumprido pela liberação do núcleo da Terra e a liberação da própria Terra, é 
hoje o conjunto do coletivo que vive seu apocalipse. Esta Revelação se faz em seu ritmo, de maneira, 
como vocês constatam, cada vez mais intensa no que lhes é dado a ver sobre a tela desse mundo, 
como sobre a tela de sua consciência, como no que vocês chamam sua vida. 
 
...Silêncio... 
 
Mantenham-se como no seio do Amor, “verdadeiro” – este Amor impessoal e incondicional que não 
depende de nada de vocês nem de nada de outro, mas que é simplesmente um marcador de sua 
Verdade reencontrada e eterna -, só podem ter a paz, só podem ter a doçura, só podem ter a 
gentileza, a benevolência, a humildade, a simplicidade, a felicidade interior que não depende de nada, 
na verdade só depende de sua pessoa, não que ela possa entender, mas bem mais, se vocês aceitam 
com graça de não mais desempenhar um personagem, de não mais desempenhar um papel, de não 
mais desempenhar uma função, e de aceitar fazer como o pássaro, de se remeter à divina providência 
sem nada pedir, simplesmente constatando o que vai acontecer então na sua vida, nos seus 
relacionamentos, de maneira eu diria tão mais evidente e esclarecedora do que há ainda pouco 
tempo. 
 
Isso lhes foi dito: tudo que é necessário está em vocês. Eu também estou em vocês e quando vocês 
estiverem nessa doçura, nesta Paz, nesta tranquilidade, então estejam seguros que mesmo que vocês 
não tenham percebido de forma clara ou de energia clara, ou de vibração clara, o que vocês vivem é 
minha Presença, vindo magnificar a expressão de seu Feminino sagrado, não mais em qualquer 
criação, mas simplesmente neste Amor maternal que vocês provarão sem palavras, sem conceitos, por 
sua própria presença aí onde vocês estarão. E aí onde vocês estarão, em qualquer circunstância, será 
sempre o bom lugar apesar do que vocês pensam, apesar do que vocês contradizem; tudo isso são 
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apenas gesticulações do efêmero, que não tem uma vez mais nenhum peso em comparação com a 
densidade do meu Amor, a densidade de nosso Amor – é o mesmo, não há diferença. 
 
Então é claro, como vocês veem às vezes ao redor de vocês, que isso seja nos outros filhos, que isso 
seja sobre a própria Terra, vocês podem às vezes se deixar abusar por essa confusão, por este 
apocalipse, por essas coisas que podem, às vezes, explodir aqui ou ali, mas tomem consciência, se 
apoiando sobre mim que tudo isso passará e não é nada comparado à paz que vocês podem viver, que 
isso seja seu estado, que isso seja o estado do mundo. A paz de minha Presença é a paz de sua 
manifestação ainda na superfície desse mundo. Não existe nenhuma impaciência, nenhuma 
intolerância e nenhum conflito. É nesse momento que vocês estão plenamente presentes no mundo, 
presentes em si mesmos, e ausentes de toda história e de toda pessoa. 
 
A Vida, em sua Inteligência, em seu instinto de Luz, lhes propõe exatamente o que é necessário, não 
para o seu conforto corporal ou seu conforto social, ou relacional, ou afetivo, mas bem mais para o 
conforto do que vocês são, que não vê nenhuma diferença. Aqui mesmo, aqui onde vocês estão, no 
coração do próprio sofrimento que pode ainda existir para alguns de vocês, se encontra a Paz. Não 
parem pelo sofrimento, qualquer que seja, não se deixem desviar pelas reivindicações do efêmero. 
 
Descobrir a Paz é viver a fé absoluta que não depende justamente de nenhuma crença. Além desta fé é 
a certeza mesmo dessa fé, porque vocês são seres reconhecidos, e em seu reconhecimento, vocês me 
reconhecem. E qual momento pode ser mais importante para uma mãe do que apertar seus filhos em 
seus braços quando ela não os vê na carne desde muito tempo? 
 
Então sem dúvida, mesmo lhe chamando, minha carne não é só carne, mas minha forma é bem real 
para vocês. Lembrem-se que sem doçura, doravante, vocês terão dificuldade para avançar onde quer 
que seja. Sem benevolência, vocês correm o risco de se sentir sozinhos, então com benevolência, 
mesmo que vocês se sintam sozinhos, vocês constatarão que nunca estiveram sozinhos, que nunca 
vocês estiveram abandonados, e que somente seu olhar, ligado ao peso desse mundo, não reconheceu 
minha presença em vocês. 
 
Hoje as coisas são diferentes. O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres se 
mantendo o mais próximo da Terra, velando e orando com vocês, na espera dos sinais celestes, na 
espera da melhor circunstância – quer dizer a mais doce possível – para a sua alma e para o seu 
Espírito, para lhes permitir estar tranquilos, em quietude, a fim de estar quando chegar à hora, no 
mesmo estado, na mesma Liberdade, no mesmo Amor. 
 
Então o Amor se tornará estável, ele não se tornará mais somente uma função nesse mundo de seus 
desaparecimentos, de seus alinhamentos, de suas meditações ou de suas orações. Sua vida inteira, 
aqui mesmo, nas etapas que se desenrolam agora, sua vida permanecerá centrada sobre a Paz, sem 
esforço. A doçura do Feminino sagrado não se expressando mais através da co-criação consciente 
somente, mas diretamente em sua carne, virá magnificar a paz e a alegria de seu coração. Vocês 
tremerão, suas lágrimas correrão, porque esta bênção é aquela que eu desejo realizar em vocês, se 
vocês me abrirem a porta. Eu lhes tenho dito, eu venho consolá-los, eu venho, sobretudo, apertá-los 
em meus braços. Aceitem isso, se lhes for possível, desde agora. Eu venho aliviar o que vocês têm a 
percorrer, eu venho aliviar seu corpo e aliviar sua consciência, a fim de que este efêmero não possa ser 
mais qualquer obstáculo à Verdade e ao Amor. 
 
Então se isso lhes parece complicado, não hesitem em me dedicar o que vocês quiserem, uma 
imagem, uma flor, um altar, uma estátua, mas não sejam tolos, isso é simplesmente um meio para seu 
efêmero de aproximá-los de mim, e eu me reaproximarei de vocês. Eu não lhes peço para criar rituais, 
para recitar orações, mas de ter um lugar na sua consciência, como ao seu redor. Oh, vocês não têm 
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necessidade de dispensar o que quer que seja, nem de consagrar um grande templo, uma simples 
imagem pode ser suficiente. Esta imagem não é nada, mas ela representará, para seu efêmero, um 
suporte, não para o que vocês são, é claro, e vocês sabem muito bem que quando seu efêmero -  o 
que resta no nível dos hábitos, o que vocês têm a assumir na superfície desse mundo -, mesmo que 
vocês recusem, é muito sensível à materialidade de uma imagem, de uma estátua, de uma flor. Apõem 
sobre isso sem nenhum escrúpulo, mas permaneçam simples. 
 
Desde o momento em que vocês me tiverem dedicado uma representação qualquer que ela seja, que 
para vocês, no efêmero pode ser importante, então vocês liberarão seu corpo do Ser, sua Eternidade, 
porque eu estarei imediatamente aí, mesmo que vocês não me ouçam, mesmo que vocês não me 
vejam e mesmo, eu diria, que vocês não me sintam. Vocês constatarão então, que desde o momento 
em que vocês pensarem em mim, mesmo que vocês tenham necessidade de um suporte, então eu 
aparecerei em seu coração para consolá-los. 
 
Eu não tenho necessidade de palavras. Às vezes vocês terão a chance de poder ouvi-las, mas elas não 
serão diferentes disso que lhes digo agora: “Você é meu filho e você é a carne da minha carne, como 
eu sou a carne da sua carne”. Isso não vai num único sentido; no Único não existe direção, só há o que 
é, aí onde reina o Amor eterno, aí onde reina a Paz eterna e onde nenhum peso pode subsistir, onde as 
resistências derretem como a neve no sol, porque o sol de seu coração está iluminado e mais nada 
pode ser congelado nem parado. 
 
Então isso que eu quero dizer por aí pode se resumir em uma frase: antes mesmo do meu Apelo, 
desde hoje, eu estou com vocês, concretamente, não em alguma parte numa crença, mas bem mais na 
evidência do seu coração. Venham se juntar. Regozijem-se vocês mesmos. Não sejam mais seduzidos 
pelas interações desse mundo. Não as rejeitem, as aceitem, mas não estejam fora da Paz e da 
Eternidade. Este efêmero, o seu como o de cada um de meus filhos, só tem necessidade de uma coisa 
– que se tornará bem mais primordial do que o dinheiro e a segurança material, ou mesmo do que 
uma casa – é do Amor e da minha Presença. 
 
Quer vocês sejam budistas, muçulmanos, ateus, não representa para mim estritamente nenhum 
obstáculo, porque eu respeito totalmente tudo o pode restar de crenças e de inexperiência. Eu não 
venho para julgar, eu não venho para cortar, esse não é meu papel, mas eu venho consolar, a fim de 
que a Paz não seja mais instável, a fim de que a Paz os reforce, se eu posso dizer, em sua liberdade 
interior e em sua eternidade. 
 
Então eu lhes digo como lhes disse meu Filho: estejam em paz no alvoroço do mundo. O Amor 
preenche tudo, quer vocês tenham consciência ou não, e sobretudo, se vocês estão abertos, 
independentemente de sua vontade pessoal e de sua história pessoal. Na Paz não há nem rancor nem 
olhar viciado, se eu posso dizer, sobre qualquer um dos meus filhos. Coloquem claramente, em alguns 
momentos de sua vida, de seus dias, coloquem-se tranquilamente e escutem, não o que dizem seus 
pensamentos, não o que lhes diz sua história, mas ouçam no silêncio de seu coração, o que canta sua 
Mãe – e o que canta também o seu coração em uníssono. 
 
Meus filhos, eu lhes digo, alegrem-se. O que quer que lhe seja dado a ver ou a viver, isso não é nada. E 
lembrem-se que se isso não é nada, então vocês não são nada senão este Amor desconhecido sobre a 
terra, e que, portanto, está em manifestação. Este amor não depende, vocês sabem, de nenhuma 
história nem de nenhum laço, ele é a Liberdade total da consciência. Então mesmo que chegue a vocês 
viver circunstâncias dolorosas, em seu corpo, em sua vida, não esqueçam, mais do que nunca, que eu 
estou aí para esperar que vocês se voltem para mim, eu lhes digo, além de toda religião e mesmo de 
minha história em relação a esse mundo, em relação à minha encarnação enquanto Maria. 
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Os Elementos devem se pacificar em vocês, por eles mesmos, não por qualquer vontade, mas pelo 
reconhecimento do Amor, de minha Presença se vocês quiserem. Desde este momento, vocês sentirão 
uma paz que não se compara a nada e que pode mesmo ser muito surpreendente porque nessa paz 
não há lugar para qualquer conflito, que isso seja diante das diferentes partes de si mesmos como com 
o mundo, como com o que dele chega, como perto de cada irmão e cada irmã, pode ser considerado 
um inimigo. Não há outro inimigo senão vocês mesmos com vocês mesmos, enquanto vocês 
considerarem ser efêmeros. 
 
O Amor não tem necessidade de apoio, não tem necessidade de história, não tem necessidade de 
corpo, não tem necessidade de dimensões. É tudo isso que vocês estão em vias de viver, de 
redescobrir, às vezes com assombro, às vezes com medo, às vezes com alegria, mas as reações não são 
importantes, porque a evidência é tal que no momento do meu Apelo, eu lembro, ninguém poderá 
ignorar porque as Trombetas me precederão e as Trombetas semearão o terror para aqueles que 
estão voltados à matéria e a alegria para aqueles que estão voltados, mesmo sem vivê-lo, em direção à 
Eternidade, em toda liberdade. Eu sou nesses tempos especiais, aquela que coloca fim ao erro, a todo 
sofrimento, a todo desequilíbrio, mas não vejam minha ação como uma ação vinda do exterior de 
vocês porque, enquanto carne da minha carne, eu estou evidentemente em vocês, e eu estou em 
algum lugar em vocês. 
 
Então deixem se magnificar e aparecer esse Feminino sagrado a fim de viver totalmente, antes mesmo 
do espaço de resolução coletiva, a Graça da Nova Tri-Unidade, celebrar não mais os casamentos lá do 
alto ou os casamentos terrestres, mas celebrar sua Ressurreição nas esferas da Eternidade, aqui 
mesmo através dessa carne. Seu coração é transpassado por este Amor, e então tudo se desvanece. 
Vocês não podem mais se agarrar a nada. Deixem tudo, pensando em mim e aí vocês verão que nunca 
houve separação nem mesmo porta. Então nesse momento vocês exclamarão: é tão simples. 
 
O Amor é tão simples. Isso é apenas o lixo de todas as histórias através das quais vocês buscam o 
Amor, em vocês como ao redor de vocês que lhes distancia do Amor. O Amor, não é o buscar, o Amor 
é se reconhecer, antes de qualquer coisa. E vocês se reconhecendo, vocês reconhecem o conjunto da 
criação, o conjunto do que vocês viveram, do que nós lhes transmitimos, que isso sejam as técnicas, os 
acompanhamentos, ou simplesmente nossa Presença. 
 
Vejam vocês, meus filhos, desde agora eu não espero nada de vocês senão que vocês se reconheçam. 
Eu não venho lhes pedir nada. Deem o primeiro passo com confiança, e eu lhes auxiliarei. Eu não 
venho levá-los, não mais, do outro lado, mas eu posso ser, de alguma forma, a testemunha e o 
catalisador deste Amor que vocês são e que nos une na Liberdade e na lei do Um. 
 
Eu os lembro que vocês não têm necessidade de nada, e que quando vocês tiverem terminado de 
jogar com sua história, sua pessoa, quando vocês tiverem deixado de tentar, de tentar ainda melhorar 
o que quer que seja, vocês soltarão e eu estarei aí para recolhê-los, não para pará-los, mas para 
testemunhar o que vocês vivem. 
 
Meus filhos, meu coração de mãe nunca exultou tanto como agora. Minhas irmãs Estrelas, os Anciãos, 
os Arcanjos, o conjunto dos povos da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres está num estado, 
eu não diria de excitação porque isso não quer dizer nada para nós, mas de alegria. Lembrem-se que 
nós não somos submissos, mesmo nos aproximando de vocês, na mesma linearidade de tempo. Nós já 
dissemos há muito tempo, que tudo estava cumprido, e restava apenas se conscientizar e viver. Mas 
daqui onde nós estamos, nós sabemos que tudo está cumprido e nós vamos, na medida do respeito da 
liberdade de cada um como do coletivo, tentar, nós faremos regularmente agora, nos manifestar sob 
forma velada. Que isso seja nas nossas naves ou fora de nossas naves, nas formas de suas nuvens, só 
se trata de nós. 
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Não vejam uma tecnologia humana ou extraterrestre como vocês dizem, mas o milagre de nossa 
Presença no seio mesmo de seus céus, em seu coração e em suas vidas. A chance que nós temos, 
vocês e nós, é que o tempo que se desenrola sobre esta terra nos deixou, como vocês dizem, o tempo 
de suavizar o que está aí, de suavizar de tal maneira que, em certo ponto, tudo o que foi anunciado se 
revelará sob seus olhos ao mesmo tempo, de maneira súbita, às vezes sentida como brutal e violenta. 
Mas não há melhor maneira de atordoar quem tem medo, porque o atordoamento do medo, qualquer 
que ele seja, faz relaxar. Nesse momento vocês não estarão mais em luta, em oposição, não haverá 
nada ao que se agarrar, se não for o que vocês são. Então muitos de vocês, antes mesmo do meu 
Apelo, antes mesmo das Trombetas, desde esse dia, viverão a verdade de seu ser. 
 
Para aqueles, para todos aqueles que nunca viveram nada como energia, como vibrações, como 
consciência, para todos meus filhos que estão desviados de mim, da Luz, do Amor, isso vai se tornar 
mais do que evidente, eu diria mesmo, do que para vocês, porque vocês, vocês têm menos 
necessidade, que estão aí, que me escutam, que me leem. Sem dúvida, como eu havia previsto, eu 
poderia consolá-los em caso de necessidade, mas qual é o filho que tem mais necessidade de mim, não 
é aquele que está desviado de mim e aquele que tem me ignorado, aquele que só tem procurado a 
ganância, a possessão qualquer que seja ela? 
 
Vocês que estão abertos, lembrem-se dos anos que decorreram, ou os meses, ou as semanas, desde 
sua abertura. Observem os momentos, os instantes de Graça, as experiências que vocês viveram. Não 
acreditem em nada, deixem-se levar e eu os levarei, não para evitar que sejam fatigados, mas 
verdadeiramente para colocá-los na Alegria, no Coração e na Paz aí onde vocês estão, em seu lugar. 
 
...Silêncio... 
 
Não esqueçam que toda mãe está em contato com o seu filho; quer seu filho esteja perto dela ou 
longe, não muda nada. O coração de uma mãe é completamente capaz de reviver eternamente suas 
lembranças, sem sofrimento, mas por estar no Amor, não por apego, mas por Amor que é emanado 
dela espontaneamente elevando, educando, qualquer que tenha sido a dureza desta educação, 
quaisquer que tenham sido talvez as deficiências, as negligências aparentes. O coração de uma mãe 
não pode ser manchado de nenhuma maneira. Então o que quer que vocês pensem, o que quer que 
vocês tenham vivido, isso não é nunca um obstáculo para vocês reconhecerem vocês mesmos nesta 
doçura e nesta paz. Tudo o que não é doçura, tudo o que não é paz, não está simplesmente 
esclarecido, não vivificado ainda pela Vida eterna. 
 
Vocês não têm necessidade de tempo, portanto, não há mais nada urgente.  
  
Vocês não têm necessidade de buscar, vocês não têm necessidade de resolver senão as ocupações de 
sua vida efêmera, mas no interior de vocês, tudo já está cumprido e resolvido. Mesmo que vocês não 
tenham percebido nada, é tempo agora de perceber. Não há meio melhor do que pensar em mim, de 
me evocar. Não me peçam nada, eu sei pertinentemente o que tenho que fazer; abram-me 
simplesmente a porta e não se preocupem com nada. 
 
Então meus filhos, nesse momento mesmo em que vocês me escutam, nesse momento mesmo em 
que vocês estão aí, nesse momento mesmo em que vocês leem, eu já estou aí. Tenho confiança, 
mesmo que vocês não percebam nada, ou que vocês percebam a intensidade. O importante não é 
mais sua percepção e seu conhecimento nesse nível, mas seu próprio reconhecimento do que vocês 
são além de toda forma. Vocês são o Amor, encarnado como não encarnado, não muda nada. Como 
isso lhes foi dito, vocês são os não-nascidos, os sem-forma, a Eternidade, a Graça eterna, quaisquer 
que sejam os pesos e as máscaras que lhe parecem cobrir o que quer que seja. 
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Eu vim lhes dizer também que qualquer coisa que afete vocês em qualquer nível que seja, desde agora, 
só está aí para ser o aguilhão de nosso reencontro e o aguilhão de seu coração, a fim de que ele se 
abra, e não esqueça que o coração é ao mesmo tempo a fonte de toda vida e a fonte de toda 
manifestação – e esta fonte não é nada senão outro de vocês. Então o Juramento e a Promessa não 
são de fato uma fonte exterior em relação a vocês, mas a fonte do que vocês são. 
 
É isso que durante todos esses anos, e mesmo no seio dos meios oficiais da época, minhas aparições 
que, como eu já havia dito, não eram eu mesma, exceto para alguns, mas pouco importa, a mensagem 
é sempre a mesma. É claro, de evocar minha Presença, de sentir minha Presença, reenviando vocês, 
claro, à história da Terra, mas não viam outra coisa senão a imagem da Verdade vivida sobre a cena do 
teatro desse mundo. 
 
Em minha presença, vocês não podem manter nenhum véu, nenhuma ilusão, e vocês não podem se 
subtrair da verdade; é para isso que eu lhes comprometo. Não há nenhum preço a pagar, há tudo a 
receber, não segundo sua pessoa, mas segundo o dom do Amor, o dom da Graça. A Liberdade e a 
Verdade não têm nenhum preço e nada pode comprá-la, ela está adquirida por vocês. 
 
Então neste instante, em todo instante que seguirá, que isso seja com um suporte, pela oração ou 
simplesmente pelo silêncio, eu lhes assisto. Eu não os conduzo, eu estou aqui e isto é suficiente se 
vocês estão aqui também. Todo o resto são apenas disparates, porque o Amor é tudo desde o instante 
em que vocês não são nada, desde o instante em que não há nenhuma reivindicação, exceto esta 
tensão em direção ao Amor e em direção ao abandono que realiza seu estado de Luz além mesmo da 
forma eterna. 
 
...Silêncio... 
 
Vocês são a consciência pura, como vocês são a a-consciência. Vocês são o mundo, vocês são o Amor; 
vocês são o filho que chora e o filho que ri; vocês são o velho que se apaga na paz ou no sofrimento. 
Mas tudo isso são apenas os jogos, em verdade vocês são apenas o Amor que engloba todo o resto. 
 
É para isso que eu venho convidá-los agora, a se colocar, a depositar os fardos, que isso seja aquele do 
corpo como aquele da vida sobre no seio desse mundo. Eu lhes convido a depositar os pesos, vocês 
têm apenas que deixar isso, vocês não têm necessidade de compreender, vocês têm apenas 
necessidade de se reconhecer. Não há mais véus, vocês têm apenas que retornar e o Silêncio estará 
aqui, e a Paz estará aqui e eu estarei aqui e vocês estarão aqui, não através de qualquer máscara, não 
através de qualquer pensamento que seja, mas como a única verdade inefável que não pode sofrer 
nenhuma oposição, nem nenhuma contestação, porque isso é evidente. 
Então se em vocês hoje esta evidência não está presente, não se culpem, não se preocupem com isso. 
Retornem a vocês e eu lhes estendo os braços, e eu lhes aperto sobre o meu coração, vocês se cobrem 
então com o Manto Azul da Graça a fim de que vocês descubram sua Liberdade, aquela que não pode 
ser entravada por sua história, por suas alegrias, por suas dores. 
 
Esse momento é um momento importante, além mesmo de minha Presença, porque é de seu 
reconhecimento que se trata. Nesse momento vocês dirão: como é simples. E quanto mais vocês 
sentem que é complicado, então virá o momento em que isso parecerá terrivelmente simples, 
terrivelmente evidente, e vocês verão então os últimos restos de estratégias de defesa da história da 
pessoa se colapsando como um castelo de cartas, não podendo mais se manter diante de vocês não 
podendo mais emergir no seio de sua vida nesta carne.  Aqui está a liberdade, ela não está em 
qualquer outro lugar. Esta liberdade que lhes dá também a consolação, a fé, a esperança e sobretudo a 
caridade de ser o que vocês são. 
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Então todos os problemas, as vicissitudes da vida que estarão para resolver, em qualquer situação que 
seja, lhes aparecerão porque elas são uma responsabilidade a cumprir, mas isso não tem nenhum 
peso, nem nenhum efeito sobre sua paz e sua alegria; e isso é muito concreto. E eu lhes diria, eu 
também: “não acreditem em mim, meus filhos, eu lhes peço para ir e viver”, como no momento em 
que uma mãe coloca um filho diante de sua liberdade, o momento em que o pássaro coloca seu filhote 
fora do ninho, sabendo que ele vai necessariamente voar, mesmo que ele não saiba. É a mesma coisa. 
 
Eu venho a vocês para lhes dizer sejam livres, livres de tudo, mas simplesmente assumam sua 
corporeidade, seu efêmero, até o final, mas com leveza e graça. 
 
No momento do meu apelo, então, isso será a felicidade. Desde o instante em que vocês ouvirem os 
sons do céu e da Terra, então tudo desaparecerá: a história, os pesos, desaparecerão. Vocês dormirão 
então com confiança, vocês reencontrarão então quem vocês são, como quando vocês vão dormir. 
Não se preocupem com nada, nem com o seu corpo, nem com seus irmãos e irmãs em outros lugares 
sobre a terra, nem com seus animais quaisquer que sejam, tudo acontecerá maravilhosamente. E hoje 
vocês testam em vocês mesmos, em sua vida efêmera, como se desenrolarão para vocês esses três 
dias. 
 
Então se existe um sofrimento, sobretudo não procurem nada, senão é claro, cuidar deste sofrimento, 
mas não procurem explicações, de graça, no seio da Luz, ou de culpa, ou de falta do outro. Tudo isso 
são apenas as interações que não têm lugar de ser diante da majestade do Amor. Mas amem-se 
integralmente. Eu não falo de sua forma ou de sua história, mas eu falo do que vocês são e também do 
que vocês não são, quer dizer o Todo, o grande Todo, contendo todos os tempos, todos os espaços, 
todos os mundos, absolutamente tudo o que pode um dia ser manifestado ou que foi manifestado. 
 
Lembrem-se que a história de sua vida tem necessidade de complexidade, porque se fosse simples e 
óbvio, vocês não teriam visto que estavam vivos. Então hoje, e, sobretudo, se para vocês isso é duro, 
eu não falo para os meus filhos que estão aqui, que estão despertos, eu falo, sobretudo a todos 
aqueles de vocês que me ignoram, a todos aqueles de vocês que não desejam de coração. Somente o 
medo faz escudo e seu coração ainda é bem maior – se para tanto eu posso falar assim, porque é o 
mesmo coração – que vocês puderem imaginar ou temer. 
 
...Silêncio... 
 
Vocês sabem, as palavras têm menos importância do que antes, somente contam sua Presença e 
minha Presença, somente contam o que vocês são, além de todo ser, além de todo Si, além mesmo de 
toda Luz, e, sobretudo bem longe de qualquer história que isso seja. 
 
...Silêncio... 
 
Não esqueçam jamais, para lhes ajudar no que se desenrola, não esqueçam de fazer silêncio por alguns 
momentos, o silêncio de suas observações, o silêncio de suas palavras, que isso seja em sua vida ou na 
natureza, que isso seja com os povos da natureza, que isso seja com vocês mesmos, que isso seja com 
o outro, seu amor, seu filho, seus pais ou aquele que resiste. Não esqueçam que o silêncio põe fim 
automaticamente à expressão da pessoa – o silêncio das palavras, o silêncio do olhar também. Ver 
além da aparência da forma nesses momentos da Terra que vocês vivem, necessita, às vezes, fechar os 
olhos a fim de não ser mais perturbado pela aparência ou pelo que é dito. Quando vocês têm a 
ocasião, coloquem-se nesse silêncio e nessa ausência de olhar. Voltem seu olhar em direção a vocês e 
lembrem-se que não há nada a ver, que há apenas a viver e a provar. 
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Pensem em mim como um último resgate nos momentos em que vocês sentem que o silêncio é feito, 
que nada se imprime sobre sua tela mental, que os pensamentos se tornam raros e que a paz se 
instala. E guardem que vocês não têm nada a fazer senão manifestar esse silêncio e toda expressão de 
vocês mesmos. 
 
Eu não lhes peço para se retirar, mas simplesmente de pensar em mim diversas vezes por dia. E se 
vocês pensam sobre isso, vocês verão por vocês mesmos que todas as dificuldades de seu corpo e de 
sua vida se apagarão por elas mesmas diante da majestade do Amor. Mas não esqueçam que nesse 
momento, vocês não têm nada a fazer senão fechar os olhos e fechar sua boca, vigiar e orar. E vocês 
constatarão não as manifestações, mas bem mais o efeito direto sobre a paz interior que não depende 
de vocês. Aí está o maior presente da vida para ela mesma: sua restituição à sua Liberdade. 
 
...Silêncio... 
 
Encontrem, como isso foi dito, o momento presente. O encontrar não é procurar, mas se instalar, aí 
onde não há nenhum espaço para o pensamento, para a pessoa, para uma história, para um 
sentimento. Se aproximando dessa paz, desta vacuidade se posso dizer, na medida em que isso 
crescer, a Evidência aparecerá em sua nudez, além da minha Presença e da sua. Então vocês 
reencontrarão realmente, pelo viver, esta Ausência, este Absoluto, este Último, pouco importando as 
palavras. Se isso lhes perturba, então viverão que vocês e o seu Pai são Um, que vocês e o mundo são 
Um, que vocês e as dimensões são Um, e que além desse Um há isso sobre o que se apoia toda vida, e 
que está além da Luz, que é a fonte de Amor, mas que não é a Fonte. 
 
Meu coração de mãe bate em cada um de vocês e é normal agora que eu me dobre de algum modo à 
cabeceira de todos aqueles que não me reconhecem, no coração de todos aqueles que provam o 
sofrimento; eles têm mais necessidade de sua Mãe do que vocês, mas eu estou aqui também para 
vocês – eu lhes disse, eu não faço diferença. Eu estou em todo lugar ao mesmo tempo, além de estar 
em seus céus agora (da Terra), minha Presença se revela a cada um de vocês no Silêncio, na 
humildade, na simplicidade, neste espaço onde não há nem reivindicações nem interrogações. Eu 
espero vocês porque vocês estão com vocês. Então meu coração de Mãe não tem outra grande coisa a 
lhes dizer, tudo foi totalmente dito, vocês têm sido tão informados, quer vocês estejam aqui ou em 
outros lugares. 
 
...Silêncio... 
 
Então acolham a Paz a fim de que nenhum medo possa retomar o que quer que seja. Isso é 
importante, não para um futuro talvez, porque vocês são todos os filhos da Eternidade, os filhos da lei 
do Um, mesmo que vocês sirvam outra coisa. 
 
...Silêncio... 
 
Permita-me, onde quer que você esteja, aqui ou em outros lugares, depositar sobre seus ombros o 
Manto Azul. Permita-me apertá-lo sobre o meu coração. Permita-me restituir a sua Liberdade. 
Permita-me cantar para a sua ressurreição. 
 
...Silêncio... 
 
Meu filho, meu filho, você é o Caminho, a Verdade e a Vida nesta forma, como em toda forma, como 
no sem-forma e no não-nascido. Em toda parte, eu te amo. Em toda parte, você é o Amor. 
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Então eu lhe digo, quando você quiser. Desde que você desejar, desde que você se sinta pronto, ou 
mesmo se você não se sente pronto, ouse. 
 
...Silêncio... 
 
Como o filho que mesmo quando faz uma estupidez, pode chamar só sua mãe, é o mesmo. 
 
...Silêncio... 
 
Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. Eu sou o Coração do seu Coração. Eu te abençoo. 
 
E eu não lhe digo até breve porque lembro a você, eu já estou aqui em você. Em breve você me ouvirá. 
Quando o momento chegar e cada dia você sentirá mais iminente, meu Apelo se fará mais intenso, 
antes mesmo do Apelo coletivo. 
 
Revele-se, eu te amo. Revele-se, eu estou em ti. 
 
...Silêncio... 
 
 

*** 
 
 
 

JESUS-CRISTO 
 
 
 

Eu e meu Pai somos Um. Que a Paz seja sobre vocês todos. 
 
...Silêncio... 
 
Juntos, em Unidade de Amor, em cada um de vocês, Filhos Ardentes do Sol, eu saúdo vocês. 
Instalemo-nos juntos aqui, no coração e acolhamo-nos na Paz de Cristo. 
 
...Silêncio... 
 
A cada um eu me dirijo com a mesma intensidade e a mesma verdade. Juntos nós vigiamos e oramos, 
rendendo graças ao Amor e a Vida. O tempo de meu retorno é chegado entre vocês. Não me busquem 
numa forma, busquem-me em espírito e em verdade. Eu estou aqui em espírito e em verdade. Eu me 
dirijo a você, Filho Ardente do Sol, filho do Verdadeiro e do Único, no perecível de sua forma como no 
eterno de seu coração. Eu venho lhe dizer: “Levanta-te”. 
 
No tempo em que se cumpre sobre esta terra o conjunto das profecias as mais antigas como as mais 
recentes, o tempo para o seu despertar definitivo e é isso que você vive. Em toda circunstância da sua 
vida como em toda circunstância de sua consciência atual eu bato a sua porta, a fim de que você me 
ouça e abra. Eu venho cortar, se você estiver de acordo, o que pode lhe dar a ilusão de estar ainda 
retido na sedução desse mundo. 
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Eu lhe havia dito a mais de 2000 anos e eu lhe repito hoje: “Você está sobre este mundo, mas você não 
é deste mundo”. Sua forma nesse mundo toma sua essência nesse mundo, mas seu Espírito não está 
sujeito, de nenhuma maneira. Eu venho convidá-lo a se aceitar. Na hora em que minha Mãe vai em 
breve nomeá-lo e chamá-lo, na hora em que Miguel continua a trabalhar no céu e a tocar a terra 
agora, na hora em que sua Terra liberada onde você está elevado em outra oitava, aquele que o 
convida à escutar os Elementos da terra como os Elementos de seu corpo tentando cantar em 
uníssono com a revelação do Éter, da revelação da Eternidade. 
 
...Silêncio... 
 
O calendário do tempo da Terra chega a seu término. Rejubile-se; rejubile-se da Verdade, rejubile-se 
da Eternidade, rejubile-se no Amor. Este Amor, que não conhece nada e não reconhece nada do que 
você vê no seio do efêmero, porque não pertence a essa Liberdade e o que é esse mundo, se revela a 
você desde agora totalmente, não deixando mais nenhum espaço, nem dúvidas, nem de sofrimento, 
nem de apego a esse mundo onde você é colocado e que não o tem. 
 
...Silêncio... 
 
Muito breve, em termos de tempos terrestres, você poderá lavar suas roupas de eternidade em meu 
sangue, aquele do sacrifício do que passou, pela glória da Eternidade, para a beleza da Verdade e para 
a magnificência do Amor em encarnação, em seu coração como sobre esse solo onde seus pés estão 
colocados. 
 
Então deixe-se lavar de toda ofensa ao Amor, de toda ofensa a Vida, não para si-mesmo, porque desde 
agora você não pode nada senão reconhecer o que você é. Todo o resto, mesmo se apegando a si 
através de um sofrimento qualquer que ele seja, só faz a realidade de lhe mostrar que ele está prestes 
a soltar. 
 
Você, digno Filho Ardente do Sol, onde nenhuma tarefa pode permanecer, você onde nenhuma 
resistência pode se opor, dando-lhe a Vida, não aquela que você conhece, quaisquer que tenham sido 
os prazeres, quaisquer que tenham sido as lições. O Amor não tem necessidade de lições, é isso que 
você realiza agora. Você não tem nada a aprender, você não tem nada a superar, você não tem nada a 
conquistar na Paz de seu coração, na Paz do Cristo. 
 
Confie-me seus sofrimentos e suas dores, fale-me de coração a coração, além de sua forma e de minha 
forma passada. Confie, confie-se a mim como você confia seu efêmero ao Eterno, mostrando pelo 
mesmo sentido do seu sacrifício, o sentido da Liberdade e do Caminho de Amor. 
 
Este Amor que você é não encontra nenhum equivalente na superfície desse mundo, que isso seja em 
seu ser amado, que isso seja no olhar a natureza e dos povos que a habitam, tudo isso só tem 
representado a aproximação desse Fogo devorador do Amor e do Espírito. 
 
Então, você descobre a Liberdade, vindo colocar fim a ignorância disso que você é em verdade. E em 
verdade eu lhe digo, você é Único; em verdade eu lhe digo você nunca nasceu; em verdade eu lhe digo 
você nunca poderá morrer. Em verdade eu lhe digo você não é nada disso que aparece sobre a trama 
de sua vida ou sobre a trama de sua consciência porque no Amor verdadeiro, não existe lugar para o 
menor sofrimento e o menor conflito. O conflito e o sofrimento estão ligados apenas ao nascimento, 
neste período, real e concreto, de sua humanidade e de sua eternidade. 
 
A humanidade da qual eu falo não é o humanismo dos mestres desse mundo que não tem mais 
nenhuma mestria e que, obrigados e forçados, se apagam de uma maneira ou de outra diante da 
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potência do Amor em manifestação e que você encarna. Você não tem nada a dizer nem a repetir, 
você não tem nada a demonstrar, você tem simplesmente que estar aqui, despojado e nu, presente 
em sua eternidade, ausente da forma embora mantendo a forma. 
 
Então sim eu lhe digo: “Levante-se, fique de pé”, porque nunca você poderá se deitar diante do que 
quer que seja ou de quem quer que seja você, Filho Ardente do Sol o qual o Fogo Ígneo vem revelar, 
esclarecer e transcender o que deve se jogar para você sobre a tela de sua consciência, sobre a tela de 
sua vida. 
 
Nesses momentos finais da Ilusão, cada um de vocês vai reencontrar o fio de sua liberdade no 
Absoluto, na Fonte Una, na ardência de seu Sol Central. Deixe a Graça lhe descobrir, deixe a Vida em 
Cristo, no Amor, no Um, preencher cada interstício de sua vida. Não resista a você mesmo, não resista 
a nada e torne-se a rocha que você é na ardência do sol de seu coração. 
 
Então sim eu venho lhe ver – como um ladrão na noite, isso você sabe -, mas antes de tudo, com 
lucidez. Não me prenda a história desta terra, não me prenda a um cenário qualquer, esteja 
simplesmente de pé, esteja simplesmente aqui, como eu estou com você. 
 
...Silêncio... 
 
Lembre-se que é você e somente você que pode julgar e avaliar o que você é. E lembre-se que não há 
nada a condenar, mas tudo a perdoar, que não há nada a cortar, mas a se deixar transmutar. 
 
Você que tem sido o servidor da Luz, hoje se sirva em abundância de sua eternidade. Não receie nada 
desse mundo, ele não pode mais nada para lhe impedir de ser. Quaisquer que sejam as circunstâncias 
do lugar onde você vive sua força está presente, é a força do Amor, é a força do Informe, é a força da 
Eternidade. 
 
Então afaste tudo o que pode mascarar e levante-se, anuncie o novo, não pelas palavras, não pelos 
gritos, mas pela majestade de sua Liberdade aqui mesmo nesse corpo. Você é o testemunho vivo de 
minha passagem sobre esta terra. Lembre-se de que você não tem nada a defender, não tem nada a 
demonstrar, a não ser a você mesmo e por você mesmo. Esteja somente aqui, de pé, nisso que a Vida 
lhe oferece como nisso que a Vida lhe retira, porque é nessas circunstâncias de ganhos ou de perdas 
que você pode se ver no que lhe atrai ou não. 
 
Deixe a ardência de seu coração queimar as escórias e a inutilidade. Então você abrirá os olhos, seus 
olhos serão descerrados, não por sua vontade, mas pela evidência da Graça, da Liberdade e do Amor, 
aqui onde você está. 
 
Eu não vim hoje para tranquilizá-lo, você não tem necessidade. Eu não vim lhe anunciar o que quer 
que seja porque você vê por toda parte, em você como ao seu redor. Onde seu olhar se volta, o ciclo 
termina. Seja feliz, fique de pé e leve. 
 
Eu não venho fazer sermões, eu não venho mais lhe julgar, eu venho simplesmente lhe propor de me 
juntar, se tal é sua escolha, nas moradas da Liberdade eterna, onde cada morada é sua morada, onde 
cada forma como cada mundo é só sua manifestação e sua expressão. 
 
Eu não venho batizá-lo, eu lhe estendo a mão desde o instante em que você está inclinado a sua 
eternidade. 
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Não esqueça jamais que qualquer que seja o sofrimento desse mundo, o seu como aquele de seu 
irmão, isso passa e passará quanto mais rápido você se colocar de pé em sua dimensão de Filho 
Ardente do Sol e não mais enquanto um personagem, com seus desejos e suas gesticulações. 
 
...Silêncio... 
 
Eu venho lhe apresentar a Igreja do céu que não pode ser corrompida como a Igreja da terra é 
atualmente. Os tempos estão cumpridos e os tempos chegaram de restabelecer e de restaurar a 
Verdade. Nenhuma mentira poderá mais ficar de pé, nenhuma mentira poderá mais esconder o que 
quer que seja do Amor. Eu lhe convido assim a nada esconder de si mesmo. 
 
Eu venho convidá-lo a lavar suas roupas. É o tempo, e é ainda tempo. Então assim você será revestido 
de sua coroa de Glória, então assim você só poderá ficar de pé na Graça do Amor, da Luz e da Verdade. 
E eu lhe repito hoje: “Estar de pé, é ser feliz”. Felizes os simples de espírito, eles não conhecerão mais 
a morte e sua ilusão, e seu cortejo de sofrimentos. 
 
Você coroado de glória de sua eternidade, você, meu irmão e meu amigo, onde eu estou, de onde eu 
venho, e quem quer que você seja no jogo desta vida, eu lhe vejo e eu te amo. Reconheça-me e você 
absolverá a si mesmo de suas próprias culpas, você absolverá suas experiências infelizes e você 
ultrapassará suas experiências felizes. 
 
Então viva, viva sua eternidade desde agora, não espere nada e não espere porque o relógio do tempo 
não poderá mais em breve avançar, lhe colocando na imobilidade. Lembre-se que nesses eventos, 
você não pode controlar nada nem dirigir nada, mas você pode simplesmente se apagar diante de sua 
majestade eterna e diante da beleza, porque não há nada a não ser ver em eternidade como a beleza, 
onde nada pode ser separado, onde nada pode ser dividido nem mesmo desviado. 
 
Então, você que foi chamado de uma maneira ou de outra a esta Eternidade que você é, você que já 
respondeu ao chamado ou que diz não ter recebido, eu lhe convido ao banquete do Céu, eu lhe 
convido ao banquete da Eternidade onde nunca mais você terá sede, onde jamais você terá fome. Isso 
é agora, e isso, você pode constatar mesmo no seio do efêmero de sua forma, porque o milagre da 
transubstanciação se produz agora. Seu corpo de Luz eterna assumiu o comando de seu corpo 
efêmero embora mantendo essa forma que está morta já, qualquer que seja sua idade, porque nunca 
ele pode durar. 
 
Eu lhe convido a leveza, de ser o não-ser, eu lhe convido ao Amor sem fardos e sem desvio e eu lhe 
digo meu irmão, Paz sobre você. Eu dou minha Graça, eu lhe dou o perdão. Eu lhe dou a Liberdade. 
Acolha meu presente, acolha meus presentes, eles não são nada além do que o que você tem; eles são 
exatamente de toda eternidade. 
 
Você não deve nada a esse mundo e ele não lhe deve nada, você tem apenas que cumprir o que falta 
ainda percorrer do tempo que não está parado, mesmo que para você ele está parado. Ouçam, ouçam 
além de minhas palavras o que lhe é dito, o que lhe diz a Vida e o que lhe dá a ver o mundo. Não sejam 
mais tolos de qualquer apego, que isso seja ao que passou e que morrerá, e que já morreu. 
 
Não olhe atrás a fim de não se tornar como a mulher de Loth. Não defina nenhum futuro porque a vida 
se ocupa disso e o Amor é Inteligência, como a Luz. Esteja disponível totalmente para si mesmo, além 
de todo divertimento, de toda ocupação ou preocupação, além de toda responsabilidade que você 
tem a assumir no seio desta forma. Eu não digo para não fazer, mas ver qual é a fonte desse fazer, a 
fonte de ser e a fonte da Vida. 
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Alivie-se. Este alívio não é um alívio das obrigações de sua vida, mas um alívio definitivo do que você é 
abrindo ao duplo batente de seu coração a minha visita e a sua própria vinda em Eternidade sobre o 
efêmero desse mundo. 
 
Não se deixe mais abusar por tudo isso que aconteceu porque você não tem seu apego ao que 
acontece, porque você é Liberdade onde nada pode ser apegado, onde nada pode ser obrigado. 
 
Hoje eu lhe digo, tudo está cumprido no seio mesmo da matéria e é isso que aparece em uma duração 
necessária e suficiente que somente nosso Pai conhece. Atravesse sem olhar para trás, nem mesmo 
para frente, o que a Vida lhe faz atravessar. Não fuja de nada, não evite nada, mas perdoe. Dê-se a si 
mesmo a Graça; doe a cada um, aqui ou onde sua consciência ou seu olhar se colocarem, dê a Paz e 
faça dom da Graça. Levante-se e olhe antes de tudo dentro de você, e olhe tudo o que você tem para 
olhar que, portanto, só passa. Não pare nada. Minha Mãe está aqui para consolá-lo, eu estou aqui para 
lhe repetir levante-se afinal. 
 
Lembre-se também, enquanto Filho Ardente do Sol, o que você faz a si mesmo como o que você faz a 
cada um, em verdade eu lhe digo, é a mim que você faz. Então, o único “fazer” útil hoje, o que quer 
que você tenha que enfrentar, para viver e para superar, quaisquer que sejam a intensidade de sua paz 
e a intensidade da manifestação da sua Verdade, nesse “fazer”, não tem nenhum “fazer” para fazer 
desde a pessoa, há apenas a dizer “sim”, um “sim” franco e massivo, irrevogável e irreversível ao 
Amor. Não aquele que você pode supor ou condicionar em qualquer circunstância que seja, mas 
justamente aquele que é verdadeiro, independente de todo apego, independente de toda seleção, de 
toda condição. Este Amor, este Amor verdadeiro, você não pode comparar nem mesmo medir porque 
ele irradia em permanência, ele canta o Amor e a Graça sobre todas as circunstâncias de sua vida e 
desse mundo. 
 
Minha presença nesse dia, entre Maria, minha Mãe e Miguel, o fiel servidor, vem é claro, ilustrar a 
Nova Eucaristia, mas nesse nível, a comunhão não é mais um ato de missa, mas um ato de Vida, que 
está presente em cada inspirar e em cada expirar, em cada olhar que você coloca, em cada emoção 
que você prova, em cada ideia que apenas passa. 
 
Ouse estar, além de toda aparência, além de toda condição e de toda suposição. 
 
Então como eu havia dito na minha chegada, eu lhe dou minha Paz, eu lhe dou a Paz de Cristo, e isso 
se reproduzirá em cada tempo, em cada sopro e em cada dia. Não se distancie mais de si, fique de pé. 
 
Fique aqui comigo por mais alguns instantes. Você não tem mais necessidade de palavras, você tem 
apenas necessidade de ouvir – é isso que acontece no momento e cada dia. Como minha Mãe lhe 
disse, encontre alguns instantes – que não tem necessidade de serem medidos em horas, mas 
simplesmente em segundos, ou em um minuto -, desde que você tenha ocasião. Torne esta oração e 
este vigiar permanente o que quer que vivam seu corpo e seu efêmero. Não escute ninguém, senão 
seu coração, ele fala no silêncio, não tem necessidade de escolher entre isso ou aquilo, ele tem apenas 
que ser, de maneira irrevogável e definitiva. 
 
...Silêncio... 
 
Eu estou com você desde agora e pela Eternidade, o que quer que você pense e o que quer que você 
diga, porque eu sou também o que você é, você, o Filho Ardente do Sol. 
 
...Silêncio... 
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E nós nos temos juntos de pé face a face, onde sua noção de identidade não seja mais se ela é ela 
mesma nesse corpo ou ela mesma em meu corpo, porque em seu corpo imortal e meu corpo imortal 
nós partilhamos o mesmo Amor. Nós temos compartilhado os mesmos sofrimentos e as mesmas 
alegrias no seio da encarnação e veja, através de sua vida como através da minha vida, o que é mais 
importante e o mais intenso hoje. Você é apegado ainda ao que quer que seja ou você apresenta-se 
livre para lavar suas roupas no sangue do cordeiro? 
 
Você não tem necessidade de palavras não mais, somente a Evidência é o testemunho. 
 
Nenhuma palavra pode traduzir o que acontece no íntimo do seu coração como de meu coração. 
Lembre-se que você não tem ninguém a seguir, entretanto você pode me imitar, não nas sequências 
de minha vida, mas na intensidade do Amor. 
 
Então, eu lhe repito mais uma vez, Paz a você e Paz em você. O quer que aconteça, a mesma Paz está 
aqui, mesmo que você pense o contrário e que você prove o contrário. Não permaneça na aparência 
nem na superfície, superar toda manifestação e todo sentir do que lhe perturba e o que lhe obstrui. 
Veja apenas o verdadeiro, não veja nada mais e você verá tudo, todas as soluções serão encontradas. 
 
Então, prove a si mesmo que sua fé é operante, que esta fé no Amor que você é, está mais intensa e 
eficaz que toda técnica que você poderia aplicar. 
 
Você é ao mesmo tempo o cinzel que cinzela a pedra, e a própria pedra, como a ausência do cinzel e 
da pedra. Guarde só a perfeição da percepção da sua consciência, a perfeição da forma qualquer que 
seja é passageira, só há que além de toda forma ou de uma forma livre que você não passará. 
 
Você que nunca nasceu que nunca morrerá, que nunca em verdade sofreu, porque quem sofre senão 
este seu corpo, porque quem sofre senão esse que está destinado a desaparecer no momento da 
aparência da morte? Guardem esse que é verdadeiro. Deixe passar todo o resto porque nenhum 
sofrimento lhe pertence, mesmo que você viva com intensidade. Tanto mais que você não é seu corpo, 
tanto mais que você não é desse mundo, nenhum sofrimento é seu, você apenas o prova. 
 
Veja além do que parece pará-lo às vezes em prosseguir em sua busca da Verdade. Olhe com 
intensidade o que você vive, a sua livre disposição, de maneira muito mais evidente do que quando da 
minha passagem sobre esta terra. Assim você poderá acolher não somente o Apelo de minha Mãe, 
mas a espada de Miguel sem ser afetado pelo que está cortado de você e cortado de você, pela Graça 
da Luz, pela espada de Miguel, pela Nova Aliança da Liberdade. Então, celebre conosco sua 
ressurreição sem demora. Que isso seja amanhã ou depois de amanhã, mesmo que isso não seja 
aparente totalmente, levante-se e celebre sua ressurreição. 
 
Meu amigo, meu irmão, no mesmo coração ardente, eu não tenho necessidade de outras palavras. 
Não há mais necessidade de palavras porque quando a Graça se espalha, quando a totalidade do Amor 
é revelada sobre a superfície desse mundo como é o caso, o que pode restar para você senão o silêncio 
no meio dos gritos desses e daqueles que não viram ainda a beleza? Então se levante vigie e ore da 
maneira a qual eu descrevi, fique tranquilo, permaneça na Paz eterna. Quer ela tenha aflorado ou quer 
ela tenha invadido, deixe-a ser o que você é. 
 
...Silêncio... 
 
Que a Paz seja sobre todos vocês. Eu lhes dou minha Paz, a Paz do Cristo. E aqui, no silêncio, nós 
comungamos, onde você estiver em qualquer momento. 
 



19 
 

...Silêncio... 
 
E eu saúdo você e eu lhe rendo homenagem por ter atravessado as vicissitudes desse mundo. Eu lhe 
rendo homenagem pela coragem que você teve, e eu celebro em você sua ressurreição. Eu e meu Pai 
somos Um. Paz a você. Para sempre no Amor. 
 
Paz a você. Eu lhes dou minha Paz como dei esta vida efêmera para sua eternidade, para lhes mostrar 
o que vocês eram há 2000 anos, vocês também, o que vocês realizam hoje. Aí estava o único sentido 
da História: sua ressurreição colocando fim no sonho desse mundo que não tem nenhum peso face da 
majestade do Amor. Eu amo você, eu amei você e eu amarei você além de todo tempo. 
 
Meu amigo, meu irmão, una-se a fim de me unir. 
 
Eu não lhe deixo. Mesmo que minhas palavras presentes se apaguem, elas permanecem em você, 
Fonte de Vida eterna, promessa de Eternidade. 
 
...Silêncio... 
 
Para sempre. 
 
...Silêncio... 
 
Graça. 
 
 

*** 
 

MIGUEL 
 
  

Eu sou Miguel Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Bem-amados filhos da Lei do Um, que as 
bênçãos do Fogo Ígneo estejam sobre vocês. 
 
...Silêncio... 
 
Eu venho novamente me expressar nesse dia para especificar o que se acontece no corpo planetário 
como em seu corpo efêmero. Eis que há numerosas semanas o céu foi arado como, se vocês 
levantassem os olhos vocês poderiam ver, os meteoritos, os asteróides completando a obra de 
liberação e de perfuração da última camada isolante, fazendo com que desde agora, neste instante 
preciso, que isso seja no seu corpo efêmero como no corpo planetário que vocês chamam Terra, não 
possa mais apresentar oposição a instalação definitiva da Luz e de seu aparecimento a seus olhos de 
carne, a sua consciência e na intimidade de seu corpo físico. 
 
Minha ação, assim como aquelas diversas irradiações que vocês conhecem desde os Casamentos 
Celestes, chega agora a seu ápice permitindo pela Inteligência da Luz e seu instinto, de lhes trazer a 
prova irrefutável de sua eternidade. O que se desenrola em cada um de vocês, como sobre seu corpo 
planetário, não deixe mais nenhuma dúvida sobre o processo em curso na mudança dimensional que 
vocês chamam Ascensão. Esse processo iniciado há numerosos meses, trouxe então hoje um ápice e 
um espaço de resolução dos últimos antagonismos, podendo se apresentar através de sua consciência, 



20 
 

como através dos Elementos da Terra, a fim de permitir a liquidação das ultimas ilusões, eu repito, em 
seu corpo como sobre o conjunto da esfera planetária. 
 
Ninguém pode ignorar mesmo estando na negação mais total ou na cegueira mais fanática, o que se 
desenrola na consciência e nos corpos. O mecanismo ascensional, por intermédio de seu veículo 
ascensional e como vocês sabem em fase de ignição e de concretização sobre o plano mais visível da 
consciência como de cada corpo. 
 
Como lhes especificou o Cristo assim como Maria, pertence a vocês verificar a cada minuto de sua 
presença sobre a terra, a densidade, o peso, e a eficácia da Paz. A localização de cada consciência 
humana nesta terra não pode mais ignorar o apelo da Luz, quaisquer que sejam as manifestações 
corporais ou dos sistemas sociais. A Paz pede apenas para se manifestar. Ela é de alguma forma o 
primeiro testemunho da materialização da Luz, até seus sentidos físicos. Tudo isso vocês terão tempo 
livre para observar e constatar, em vocês, em cada corpo humano como sobre o conjunto da terra, 
faça apenas refletir, alguns últimos véus de Ilusão que sejam restantes, a verdade do Amor e a verdade 
da Luz. 
 
Em cada um de vocês não existe mais espaço onde se esconder, e não existe mais lugar em seu corpo 
como em todo lugar desta terra que possa preservá-los do afluxo da Verdade. Somente aquele que 
através de sua consciência ou através das organizações sociais, que buscam sufocar esta Luz, se verão 
empurrados de maneira bem mais intensa do que se produziu até o presente. 
 
Tendo tocado a terra no seio de minhas representações físicas que são os meteoritos, antes da 
chegada dos primeiros asteróides e do último sinal celeste, lhes é oferecido, pelo Amor da Vida e o 
Amor da própria Eternidade, a possibilidade de abrir em sua consciência um espaço de resolução, um 
espaço de Paz, um espaço de cessação de todo combate de toda oposição a isso que está desde agora 
estabelecido. 
 
A fase de manifestação tangível da Luz, ilustrada por todas as premissas vividas, que isso seja na 
natureza, no seio de suas experiências durante esses últimos anos passados no nível terrestre, foi 
somente de alguma forma a anti-câmara da plena manifestação. 
 
Eu lhes tenho dito, o conjunto dos véus está agora completamente dissolvido. Os restos de seu corpo 
causal, quer dizer desse que vocês chamam corpo cármico, se evacuando mesmo.  Quer vocês tenham 
as visões, quer vocês não tenham nenhuma percepção, o alívio de todo peso do passado, o alívio e a 
dissolução de toda resistência, onde quer que ela se situe em vocês enquanto corpo humano ou no 
seio do corpo social, qualquer que seja, se vê desde agora colocado a nu e colocado na Luz. 
 
Nada disso que concerne à verdade da Luz, a verdade da consciência, pode mais ser oculto em 
nenhuma parte. A sombra ou as forças opostas, pelo desconhecimento da Luz, pelo medo, vão ver 
nesses períodos que se abrem desde agora um espaço de resolução deste antagonismo, para eles 
também, quer se trate de pessoas ou organizações. A liberdade desta Luz e deste Amor não pode mais 
deixar passar nenhuma dúvida, e isso muito rapidamente, sobre a verdade dos mundos invisíveis, 
sobre a verdade da vida na superfície desse mundo, sobre a verdade das falsificações aplicadas em 
todos os níveis da organização social. 
 
É de alguma forma seu dever de Amor de deixar ser o que entra em manifestação tangível, de 
qualquer natureza que seja. A manifestação consecutiva neste evento não deve lhes conduzir a outros 
lugares, estejam aqui onde vocês estão em seu coração. Quaisquer que sejam os espaços de 
dissolução desta dimensão que se abram em sua consciência, em seu corpo como no conjunto das 
organizações sociais de qualquer natureza que seja na terra, não poderá mais, extremamente 
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rapidamente em termos terrestres, se manter, se ela está em oposição frontal, em resistência total se 
eu posso dizer, a Luz. 
 
Não se alarmem com os eventuais fogos se manifestando em sua consciência, em sua pessoa ou 
dentro dos sistemas de organizações sociais. Eles são também, qualquer que seja a exuberância das 
manifestações, quaisquer que sejam as revelações, quaisquer que sejam não devem lhes conduzir a 
outros lugares senão aqui onde vocês estão, em seu coração. Uma necessidade imperiosa pela Luz 
como por vocês. Tudo que deve desaparecer desaparecerá, tudo que deve permanecer permanecerá 
em sua eternidade. 
 
O espaço de resolução, por vezes, violento para a pessoa como para as organizações, deve se 
acompanhar, que isso lhes diga respeito diretamente ou não, pelo nascimento desta Paz. Isso significa 
que na medida em que uma manifestação dolorosa da dissolução se produz em vocês como em toda 
organização, vocês terão em alguma parte a surpresa de constatar que sua paz, não somente não 
desaparecerá, mas ao contrário crescerá a cada evento surgindo próximo ou longe de vocês, ou sobre 
o conjunto do planeta. Não se trata de qualquer prazer de um aspecto de dissolução ou destruição, 
mas bem mais, a graça a esta dissolução ou destruição, e novamente, quer isso tenha relação a seu 
corpo, sua consciência, a Terra ou as organizações sociais, não muda nada. 
 
Os conflitos aparentes que podem se manifestar em vocês através de seu corpo, de sua consciência, 
de suas relações ou sobre o conjunto do planeta, não devem desencadear o que quer que seja, e esse 
será o caso desde o momento em que vocês aceitarem ver, desde o momento em que vocês não se 
desviarem disso que lhes apresenta sua consciência. Isso lhes permitirá, qualquer que seja a 
intensidade ou a violência de qualquer choque, de retornar diretamente e o mais facilmente do 
mundo na Paz. 
 
Não sejam então reativos a qualquer doença que seja, nem sejam então reativos a qualquer interação 
entre irmãos e irmãs da terra, não sejam reativos ao desenvolvimento total, desta vez, dos Cavaleiros 
ou se vocês preferirem, dos Elementos. A finalidade só pode ser a Verdade e a Eternidade. Não há e eu 
repito com firmeza, nenhuma alternativa. 
 
É então tempo, para o que resta de oposição, dos elementos confrontantes, de se apagar diante do 
Amor que vocês são e isso, o mais rapidamente possível em termos de tempo. Quanto mais sua 
rendição como pessoa, ou resistência a Luz, quaisquer que sejam as experiências vividas, for curta e 
intensa, mais vocês descobrirão com fluência e facilidade as virtudes da Paz, o poder da sublimação do 
Fogo Ígneo e da transubstanciação. 
 
Neste espaço, não há lugar para qualquer elemento de memória, não há lugar para qualquer hábito 
que seja, não há lugar para manter qualquer ilusão que seja, qualquer subterfúgio ou qualquer fuga da 
Verdade. 
 
Sua capacidade para ficarem tranquilos nesses momentos, em relação também ao seu corpo, como a 
sua consciência, como ao aspecto social, não tem o poder de limitar, concomitantemente com a 
manifestação de um problema qualquer que seja sobre o plano da pessoa, na instalação da Paz. 
Lembrem-se a palavra-mestra: vocês não têm nada a fazer. Tudo se faz além de toda vontade da 
pessoa, como da Terra, como das organizações sociais, em qualquer domínio que seja. 
 
Esta conclusão que começa lhes colocará em face, efetivamente, a uma Paz que vocês poderiam 
qualificar ainda hoje, no seio da pessoa, como aberrante. Só é assim porque nesse momento vocês 
começarão a perceber se já não é fato, o que está por detrás da cena que se joga. Vocês não verão 
incidentes ligados as pessoas ou para as organizações que podem lutar e gritar face ao que acontece, 



22 
 

vocês não participarão mesmo que vocês queiram, de qualquer tomada de posição contrária a Luz. É 
assim que sua liberdade está respeitada, aquela da Luz que é o que vocês são. 
 
A partir daí, se vocês chegam a ficar tranquilos com o que acontece e antes mesmo do Apelo de Maria, 
vocês provarão e viverão uma intensidade de Amor, de Paz e de Liberdade a nenhuma outra parecida. 
A aberração que pode aparecer a vocês como tal, que isso seja no nível de um irmão ou de uma irmã 
ou de vocês mesmos, fechados ou abertos no nível da vibração, é a evidência de que esta dissolução é 
um ato de Amor e um Ato de Liberdade. 
 
Vocês têm trabalhado para isso desde longo tempo e eu diria mesmo, para alguns de vocês, desde sua 
vinda a esse mundo preparados somente para este instante, quaisquer que tenham sido as vidas de 
suas pessoas até o presente, quaisquer que tenham sido seus obstáculos ainda presentes até hoje. 
 
O “ficar tranquilo”, o “nada fazer” e acolher o “vigiar e orar”, a lucidez, em termos humanos eu falaria 
de tolerância e de fraternidade, de humanidade, devendo ser totais. 
 
As contingências sociais, as contingências afetivas, as contingências organizacionais, as contingências, 
que vocês têm cumprido, quaisquer que sejam elas, ligadas também aos hábitos e as convenções de 
seu mundo, em qualquer parte que estejam, segundo sua cultura, não se aplicam mais. 
 
O coração é Evidência, sobretudo quando a manifestação se torna palpável e eu falo não de energia, 
não de vibrações, mas da própria matéria. Aquela de seu corpo como tudo o que era invisível e que, 
portanto eram os elementos que agiam dentro da sombra, a sua como aquela de todo irmão e irmã 
encarnado, como aquela das organizações de qualquer nível que seja, para manter a ignorância e o 
confinamento. 
 
Lembrem-se, quanto mais vocês ficarem tranquilos, quanto mais vocês encontrarem os espaços de 
silêncio, de interioridade, de alinhamento, de vigiar e orar, de lucidez, pouco importa como vocês 
chamam, mais vocês estarão aptos, se eu posso dizer, a viver a Paz, a beatitude, mesmo sem ter 
passado pelos estados vibrais que muitos de vocês viveram. É então evidentemente uma forma de 
paradoxo ou de aberração que vai lhes dissociar de maneira definitiva do que pode restar no seio de 
seus invólucros efêmeros, do corpo astral, do corpo mental e do corpo causal. Vocês estão então nus 
na verdade do Amor, o que quer que aconteça no campo de sua consciência ou no interior de seu 
corpo. 
 
É nesta Paz que vocês encontrarão desde agora a solução e não mais no “fazer”, e não mais em 
qualquer compreensão que seja. A espontaneidade, a evidência da Luz, deve se tornar em cada um de 
vocês a única evidência palpável e reconhecível entre todas, porque ela procura uma paz que nada 
pode vir alterar. 
 
Vocês poderão estar certamente surpresos de não reagir como uma pessoa, vocês poderão estar 
surpresos de estarem livres de toda interpretação, de toda projeção como de toda explicação. Aí está a 
verdadeira Liberdade, quando a matéria se torna iluminada. A iluminação da matéria é bem mais do 
que aconteceu até o presente, significa o depósito das partículas adamantinas, mas bem mais o 
conjunto da irradiação do Ultravioleta, da Fonte, de Sirius, que se revela agora, não mais somente 
pelos pés como foi o caso pela Onda de Vida, mas totalmente em seus sentidos, totalmente em suas 
vidas e totalmente na organização social. 
 
Vocês sabem, além disso, ninguém conhece a data. Assim esse processo pode ser anterior e começa 
hoje, acompanhado ou precedido do Apelo de Maria e os sons do céu e da Terra. Esses sons do céu e 
da Terra, para aqueles entre vocês que ouvem esses sons, veem e percebem uma modificação como 
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nenhuma parecida desses sons. Esta modificação de sons percebida, esta modificações das percepções 
de seu corpo e de sua própria consciência, significa que a testemunha ou o observador está aqui, quer 
vocês tenham reparado ou não, dando-lhes não um lugar na retaguarda, mas para vocês um lugar em 
sua eternidade manifestada totalmente no seio do efêmero. 
 
Seu falar será um falar em línguas, vocês expressarão as coisas que não passam pelo mental, e que não 
são nascidas no mental. Vocês serão a Verdade, vocês expressarão a Verdade, vocês manifestarão a 
Verdade em sua inteireza, e não dependente de nenhuma pessoa e reconhecível para todos. 
 
Na medida em que vocês deixarem se expressar a Luz, a Verdade e o Amor pelo Verbo, pela irradiação, 
pela comunicação, vocês provarão a si mesmos o que não tem necessidade de prova. Vocês 
demonstrarão àqueles que duvidam, por suas palavras e sua presença, respeitando a liberdade de 
cada um, de manifestar esta Luz a fim de que cada um possa ver e viver. 
 
Vá seu caminho, vá sua vida. Levem bem o que a Vida lhes designou o melhor que puderem. 
Constatem, em caso de resistência, o aparecimento da Paz. Interessem-se por esta Paz, não para vocês 
segurarem, não para guardarem, mas para testemunhar no silêncio de seu coração, de ver os efeitos e 
de deixar a Alegria sem objeto e sem sujeito emergir em abundância, eu lhe digo bem, o que quer que 
vocês façam no seio de suas atividades. 
 
Nos momentos em que esta Paz se torna mais palpável para vocês, não esqueçam de se colocar, não 
esqueçam de render graças, não esqueçam de se agradecer, não esqueçam de dar a Paz e permanecer 
em silêncio. 
 
Nada pode lhes desviar nem alterar desde agora do que vocês são. Isso vai se tornar cada vez mais 
evidente, cada vez mais flagrante, e vocês reconhecerão, aliás, a única verdade possível, novamente 
qualquer que seja a natureza dos eventos pessoais ou coletivos que vocês têm a viver. 
 
Não esqueça, desde hoje, que qualquer que seja o evento de qualquer ordem e de qualquer natureza 
que seja, que a Paz acompanha esses eventos e que não existe, no conjunto dos eventos possíveis em 
relação a vocês ou em relação ao coletivo da Terra, o que se joga não é nada senão a concretização 
material, se posso dizer, de sua liberdade e então a Ascensão real e física da Terra. 
 
Eu repito, ninguém sabe a data e a hora, mas contudo, como disse-lhes Maria, como disse-lhes Cristo, 
o conjunto dos sinais deixados pelos profetas estão desde agora presentes sob seus olhos. 
 
Eu diria: deixem o antigo morrer, deixem o novo nascer e aparecer totalmente. Vocês não têm mais 
nenhum poder de decisão em qualquer evento que se produza em sua vida e em seu mundo. Da sua 
aceitação decorre também a qualidade de sua Paz, desta aceitação depende também a intensidade da 
manifestação da Luz também sobre a Terra e em seu corpo de carne. 
 
O que quero dizer é que nesse momento vocês saberão, porque vocês viverão e eu penso, que eu 
posso pensar isso, antes do Apelo de Maria que é, como vocês sabem iminente, e cada dia mais 
iminente. Nesta iminência, não vejam impaciência nem atraso, nem duvidem. Contentem-se em medir 
a aproximação de Hercobulus e do Apelo de Maria, segundo a quantidade de paz que vocês vivem, 
mas também paradoxalmente segundo a intensidade dos sofrimentos ilusórios que podem afetar seu 
corpo ou sua consciência. Um como o outro só tem uma finalidade, é o desenvolvimento de tudo o 
que foi anunciado pelos inumeráveis profetas da terra e isso, em todas as tradições, em todas as 
culturas. 
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Como vocês veem ao redor de vocês, alguns irmãos e irmãs em humanidade não vivem este despertar. 
A Paz conseguida em todo evento pessoal ou coletivo que aparecerá ao mesmo tempo será o aguilhão, 
se eu posso dizer, de que a Verdade está em encarnação. A Ressurreição está acontecendo. E não é 
uma palavra vã, isso não é uma referência histórica, porque é exatamente assim que vocês viverão 
isso. Vocês renascem na eternidade em que vocês nunca desapareceram. 
 
Tudo isso acontece agora. A duração desse processo pode ser de apenas algumas horas como durar 
até o fim do mês de maio. É neste período onde não há data definida que tudo deve ser cumprido, de 
uma maneira ou de outra, na Paz ou sem Paz. Mas a finalidade é efetivamente a Paz a mais total e 
evidência de sua eternidade que será como eu havia dito, palpável, e não mais somente no Coração do 
Coração, nos estados ou nas experiências. 
 
Como vocês sabem e como isso havia sido anunciado durante a totalidade do Conclave Arcangélico, 
nesta fase de transição, de atualização, de materialização da Eternidade, a vibração e a presença do 
Cristo, de Maria, de mim mesmo, e daquele que facilita o acesso a esta Paz que se instala por ele 
mesmo, quer dizer o Arcanjo Uriel, tem um papel preponderante e maior. Não vejam nisso nem minha 
forma arcangélica, nem minhas representações itifálicas, nem mesmo os meteoritos. Lembrem-se que 
nós já estamos em vocês, de toda eternidade, é isso que vai aparecer. 
 
Vocês podem é claro, se apoiar, porque nós estamos em vocês além mesmo de toda percepção que 
vocês possam ter, ou sentir a possibilidade, como isso foi especificado, de pensar em Maria enquanto 
consoladora, de pensar em Cristo enquanto irmão de Luz e irmão de Fogo, de pensar em minha 
vibração quando parecer-lhes ter dificuldades para deixar cortar o que deve ser, e enfim vocês podem 
apelar à vibração do Arcanjo Uriel a fim de que a Paz da Morada Suprema, a Paz da Infinita Presença 
esteja presente em todo canto do que resta de sua pessoa e de sua vida sobre a terra. 
 
Lembrem-se também que o que quer que aconteça atualmente, em qualquer nível que seja e que lhes 
parece colocar problema, é apenas um espaço de resolução quanto ao resultado da manifestação 
tangível da Luz e da Eternidade. 
 
Eis algumas palavras que eu tinha para entregar-lhes. Eu lhes digo não somente estejam em paz. 
Estejam na alegria, tudo se cumpriu na manifestação e na matéria. 
 
Eu sou Miguel Arcanjo. Que a Paz, o Amor, a Verdade e a Luz sejam sua morada. Assim seja. 
 
...Silêncio... 
 
Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes e eu estou com vocês. 
 
...Silêncio... 
 
No Fogo Ígneo e na Verdade, eu honro sua Presença. 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/la-grace-de-la-tri-unite-marie-jesus-christ-
mikael-8-mars-2017/ 
  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/la-grace-de-la-tri-unite-marie-jesus-christ-mikael-8-mars-2017/
https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/la-grace-de-la-tri-unite-marie-jesus-christ-mikael-8-mars-2017/
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OMA - Q/R - Parte 1 - Março 2017 
 
Eh bem caros amigos, estou extremamente contente em encontrá-los, a maioria de vocês sempre tão 
fiéis ao posto e sempre presentes na superfície de seu mundo. Eu lhes transmito todas as minhas 
bênçãos e se vocês querem, nós vamos primeiramente tomar um momento muito curto de comunhão 
antes de trocarmos, dialogarmos e falar, se vocês o querem. Então, um momento de coração a coração 
como se diz, eu creio. 

… Silêncio… 

Então caros amigos, caros irmãos e caras irmãs, eu não duvido que vocês têm muitas coisas a dizer, 
aliás eu também. Se vocês quiserem, eu espero como sempre ter a oportunidade de dizer o que eu 
tenho a lhes dizer trocando e respondendo às suas questões, mas se esse não for o caso, certamente 
eu intervirei antes do dia da Santa Trindade para dizer o que eu poderia ter omitido de lhes dizer 
durante todas essas trocas que nós vamos ter. Talvez vocês saibam também que depois de mim vocês 
terão dois dias para suportar nosso querido Bidi, que vem colocar às claras algumas pequenas coisas, 
se posso dizer, agora que vocês vivenciaram o que vocês tiveram de passar durante este inverno que 
agora se escoa, e que termina. Então eu lhes deixo a palavra e nós vamos ver para onde vocês vão 
orientar as coisas. Então eu o escuto, caro amigo. 

 

Questão : há alguma razão particular para a instalação de numerosas águias no norte do Gard (N.T. 
região de Languedoc) desde 3 ou 4 anos ? 

Bem aí, caro amigo, eu não conheço o modo de vida das águias, mas o que eu posso dizer, é que 
efetivamente as águias, aliás como todos os animais, quer eles estejam no ar, na água ou sobre a terra, 
todos têm essa capacidade inata para pressentir um certo número de coisas. Vocês não estão sem 
ignorar, por exemplo, que muitos animais, raças de animais, deixam a 3ª dimensão para reencontrar 
de alguma forma seu plano de eternidade. Isso começou já há numerosos anos e isso concerne 
sobretudo, em um primeiro tempo, aos animais como vocês dizem, da água, e aos mamíferos 
marinhos, e agora a todas as espécies marinhas. 
 
Isso toca também a terra e certamente tocou, antes de tocar a água, mas em uma menor medida, 
devido ao impacto das radiações eletromagnéticas de Nibiru, mas também do centro da galáxia, como 
de Sírius ou ainda da radiação do Ultravioleta, Sol de Miguel, provocou há numerosos anos, aliás antes 
mesmo dos fenômenos da água, os fenômenos do ar, e algumas espécies de pássaros, em lugares 
pontuais, se vocês querem, partiram, deixaram este plano. Mas isso está sempre ligado, no nível do ar, 
ao impacto que era mais restrito, se posso dizer, da Luz adamantina há alguns anos. Isso, isso 
produziu-se para as aves domésticas que estavam no ar.  Para os mamíferos marinhos, tudo 
isso estava ligado à difusão da Luz adamantina no interior da própria água, enquanto que nos ares, era 
necessário que os pássaros que estavam em processo de extinção, atravessassem em certa medida o 
que foi chamado os Pilares de Luz, que agora, como vocês o sabem, são estabilizados pelo povo dos 
dragões, de onde quer que eles estejam. 
 
Então tudo isso para dizer que as águias, efetivamente, podem seguir, como os outros mamíferos e 
outros animais, e mesmo os insetos, os corredores que não são das migrações habituais, mas que 
antecipam, se vocês querem, as mudanças estruturais da Terra, que eu havia chamado a expansão da 
Terra, ligada entre outras à radiação do centro galáctico, à tripla radiação do Espírito Santo, do 
Ultravioleta e da Fonte, mas evidentemente agora retransmitidas por essa estrela chamada Nibiru ou 
Hercóbulus – que, como vocês sabem, joga esconde-esconde com vocês e está muito próxima, já 
desde o ano passado, de mostrar-se a vocês, o que dará o sinal, como vocês dizem, da partida. 
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Assim certamente vocês podem observar que os comportamentos dos animais, os comportamentos 
dos humanos, os comportamentos dos insetos e mesmo dos vegetais, estão agora modificados de 
maneira importante pela Luz adamantina e pela Liberdade que se apresenta sobre a terra. Então sim, 
há necessariamente uma implicação. Quando um animal muda de habitat, mesmo que eu não conheça 
seus hábitos, se posso dizer, dessas aves de rapina, é evidente que elas estão informadas pelos 
receptores magnéticos que são mais desenvolvidos do que no homem, de todas as modificações do 
sinal elétrico ou magnético da Terra, vindo do núcleo cristalino da Terra ou vindo da atmosfera 
terrestre, e então repercutindo desde espaços muito distantes, como Sírius, como a Fonte ou ainda 
como o Centro Galáctico. 
 
Tudo isso, se vocês querem, influi agora de maneira direta sobre todos os comportamentos de tudo o 
que vive na superfície da terra. E aliás, como talvez vocês tenham vivido durante os últimos meses do 
ano precedente e do mês precedente deste ano, vocês viram coisas que se passaram em vocês e ao 
redor de vocês. O conjunto dos processos que se passam, que isso concirna às coisas desagradáveis, 
que isso concirna aos acidentes, se posso dizer, ou a problemas de seu corpo ou de sua consciência, 
não está aí senão para estipular, de algum modo, e apoiar, se posso dizer, a Liberação pela Luz e da Luz 
por vocês mesmos. 
 
O que se desenrola neste momento não é senão a ilustração da Revelação total e final. Isso concerne 
tanto aos humanos como a tudo o que vive na superfície da terra, como a todas as organizações, 
mesmo os mamíferos entre os animais, ou ainda na apresentação da sociedade humana nas diferentes 
partes do mundo, uma vez que as mudanças que vocês observam na Europa, tudo o que pode se 
produzir na tela de sua consciência em seu ambiente próximo, em seu corpo, se desenrola por todos 
os lugares sobre o planeta, é claro.  É um processo que desde a instalação das linhas de Luz criadas 
entre as vilas dos elfos, permitiu assentar com os Pilares dos dragões, os Pilares de Luz e os Pilares de 
Fogo, assentar a Luz e permitir um desenvolvimento que agora não é mais, como eu disse, unicamente 
sobre os vórtices, mas toca a totalidade de seus corpos físicos e de seus casulos efêmeros, mas 
também de seus veículos de Eternidade ligados, se vocês querem,  ao corpo ascensional. 
 
Assim alguns de vocês têm vivido modificações que se produzem, eu diria, sem o conhecimento de sua 
vontade ou de seus desejos. A Luz os conduz à confiança total uma vez que vocês são Luz e não essa 
pessoa. Assim se há a concretização da Luz em vocês, não mais no nível das Portas, ou no nível dos 
chakras, ou no nível das Coroas, mas no nível dessa impregnação de Eternidade, pela ativação das 
Portas, pela ativação dos últimos corpos ligados à sua Existência, como o 13º corpo, que doravante 
estão plenamente funcionais. O que quer dizer que em certa medida, eu diria que vocês não têm nada 
a preparar, agora tudo se prepara por ele mesmo e não está mais em função, nem da Terra, nem de 
vocês, nem de nós, nem do centro galáctico, nem da Fonte, nem do Sol, nem mesmo da própria Nibiru, 
mas é a alquimia desses diferentes fatores que dá conta do que vocês vivem. E certamente o processo 
está iniciado, como foi anunciado. 
 
Agora, como vocês sabem e como nós lhes repetimos a cada vez, há períodos mais propícios do que 
outros. Nós não vamos jogar o jogo, este ano, de determinar períodos propícios, vocês os conhecem 
porque eles se reproduzem, eu diria, mais ou menos na mesma data a cada ano, já desde numerosos 
anos, mas efetivamente com uma intensidade e uma organização da Luz que é tal que não pode mais 
deixar o que quer que seja atrás de si. E é semelhante também para vocês, quer vocês aceitem ou não, 
e seu nível de felicidade, de alegria, seu humor, depende fortemente de como esse processo se 
desenrola em vocês. E eu os lembro que nem sua consciência ordinária, hoje, nem sua 
supraconsciência pode interferir ou modificar o que quer que seja. A única solução, se posso dizer, é 
seguir como sempre o que diz a Inteligência da Luz, porque agora ela lhes fala permanentemente. 
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Não há mais necessidade, eu diria, de maneira absoluta, dos povos da natureza, dos cristais, das 
experiências da consciência, mas simplesmente de viver o que a Vida lhes dá a viver, com a mesma 
alegria qualquer que seja o evento que sobrevém em seu corpo físico, em sua vida, e isso junta-se ao 
exemplo da águia : mudança de lugar, mudança de atmosfera. Tudo isso – vocês têm a impressão de 
que vocês o decidem, quer vocês tenham medo ou que o receiem, ou quer vocês trabalhem para 
realizá-lo – não depende de vocês, o que quer que vocês façam ou o que quer que vocês não façam. 
Porque o destino da Terra agora, nesta fase da Ascensão e da Liberação em que o Apelo de Maria pode 
ocorrer a qualquer momento, pede-lhes apenas uma coisa, é baixar a guarda, abandonar todas as 
armas e todas as estratégias que podem restar em vocês, quer isso esteja ligado aos seus hábitos, quer 
isso esteja ligado à sua maneira de viver, de se exprimir, e sua maneira de manifestar muito 
simplesmente sua consciência ordinária. 
 
É necessário. Se isso já não foi feito, compreender que vocês não têm nenhuma possibilidade de ação 
em meio ao que vocês são em verdade. É claro, a pessoa sempre tem a impressão de decidir, de 
comprar tal roupa, de fazer tal viagem, mas mesmo isso, é seu pequeno cérebro ou grande cérebro 
que lhes diz e que os faz crer que vocês decidiram alguma coisa.  Mas nunca vocês decidirão nada 
porque doravante, e isso desde a data limite que eu havia dado, isto é o 7 de janeiro deste ano, 
mesmo que alguns entre vocês tenham vivido as primícias antes, vocês podem apenas se conformar ao 
que a vida lhes faz viver. 
 
Deixem então a Vida vivê-los, agora mais do que nunca, antes do que querer viver a vossa vida, porque 
tudo é encarregado pela Luz. Assim isso junta-se nesse nível à clareza, à precisão com a qual vocês 
atravessaram o que era para atravessar durante o ano precedente, mas sobretudo hoje por sua 
capacidade, mesmo em meio ao efêmero, para aceitar e para dizer « sim » a tudo o que se produz e 
para não interferir com esse desenvolvimento da Luz que visa antes de tudo, para vocês, para cada um 
de vocês, a ignição da Merkabah interdimensional no nível da Leminiscata Sagrada, e sobretudo agora, 
no nível do 13º corpo. 
 
E se vocês identificam isso, que isso seja pela percepção ou mesmo pela análise das circunstâncias de 
sua vida, isso não toma dias. Uma hora lhes é suficiente, mesmo intelectualmente, para se darem 
conta de que vocês devem entregar seu Espírito ao Único que vocês são, e que tudo o que ainda era 
vital para vocês, que isso seja sua família, que isso seja sua chama gêmea, que isso seja seu trabalho, 
que isso seja sua espiritualidade, não pesa nada diante do peso da Verdade e da Luz, que não depende 
de modo algum de vocês, em nenhum nível. É isso que está em vias de se realizar, com mais ou menos 
evidência, mais ou menos resistência. E mesmo, eu diria, se lhes chega de se encontrarem 
transportados para um outro lugar, um outro trabalho, um outro leito, pouco importa, não foram 
vocês que decidiram, mesmo que vocês acreditem que vocês decidiram ; vocês apenas seguiram, 
conscientemente ou inconscientemente, a Inteligência da Luz, e isso vai lhes aparecer cada vez mais 
claramente. 
 
Mesmo uma dor, mesmo um sofrimento, mesmo uma perda, hoje, são apenas meios de fazê-los 
descobrir a totalidade do que vocês são, aqui mesmo nesse corpo, aqui mesmo nessa 3ª dimensão 
dissociada que hoje, posso dizê-lo, por meio do que nós observamos no nível sutil desde, eu diria, 
como eu disse, alguns dias antes de 7 de janeiro, um pouco antes do Natal, de constatar que as coisas 
mudavam a toda velocidade. Isso não é para lhes fazer, como os apelos da Luz, fazê-los viver estados 
de Unidade, estados de Infinita Presença, mas simplesmente para colocar claro, eu diria, sua 
consciência, não mais separada e dividida entre consciência efêmera e consciência eterna, ou mesmo 
a-consciência, mas diretamente de fazê-los viver isso quaisquer que sejam suas opiniões, quaisquer 
que sejam seus desejos, quaisquer que sejam suas crenças, quaisquer que sejam suas dores ou 
quaisquer que sejam suas alegrias. Porque agora, não é mais o apelo da Luz por pequenos toques ou 
por toques cada vez maiores, é a Luz que vocês são que está aí, em totalidade. 
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Os corpos de Existência agora estão quase totalmente ativados, quem quer que vocês sejam sobre esta 
terra e o que quer que vocês tenham vivido. Isso significa o quê ? Isso significa que desde o período 
antes do Natal, a Merkabah interdimensional coletiva está em funcionamento, e é 
irremediável.  Agora, quanto tempo vai durar o pavio, eu não posso saber, nem vocês, mas vocês 
podem apenas examinar no interior de vocês mesmos sua qualidade, quando isso se produz, de 
vacuidade, de desaparecimento, de alegria, de paz. Então atenção a esse nível, porque nesse nível, o 
que pode restar de pessoa pode intervir e lhes sussurrar nos ouvidos coisas que não vão 
verdadeiramente no sentido da Luz, mas sobretudo não culpabilizem e não busquem uma falha em 
alguma parte. É exatamente esse ajustamento de precisão que se finaliza desde numerosas semanas, 
como eu disse, desde o solstício de inverno aproximadamente, e que lhes dá a se colocarem aí onde 
para vocês é o melhor lugar para viver a Liberação e o Apelo de Maria. 
 
Se é estar no fundo de um leito com um câncer em estado terminal, isso será assim. Se é de se 
encontrarem livres de todo entrave, de todo trabalho, vocês perdem o trabalho, vocês perdem o 
marido, vocês perdem a mulher, vocês perdem seus bens, vocês perdem tudo, vocês não são 
responsáveis por nada. E é através do que se desenrola em vocês desde algumas semanas que se 
encontra a melhor adequação com a Luz que vocês são. 
 
Então, hoje a Vida lhes pede para deixar fazer o que se faz, em vocês como ao redor de vocês. Vocês 
vejam bem que no mundo, que isso sejam os buracos gruyère ( N.T. referência aos buracos do queijo 
tipo Gruyière) da Terra, que sejam os terremotos, que sejam os vulcões, que sejam os Elementos, que 
seja sua própria consciência ou a consciência social, tudo está em vias de se modificar para se reajustar 
sobre as circunstâncias finais. E aliás isso está concluído, eu diria, em certa medida ; não há senão a 
título individual o que restaria para deixar-se lustrar a Inteligência da Luz em sua consciência que 
doravante eu qualificaria de global. Porque haverá cada vez menos diferença entre sua consciência 
que vocês chamam efêmera, e que nós chamávamos efêmera, ligada à pessoa, e a consciência eterna, 
aqui mesmo sobre esta terra. E isso, está ligado diretamente à ignição da Merkabah interdimensional 
coletiva e não mais sua Merkabah somente pessoal, seja através da Onda da Vida, através do Fogo 
Ígneo, ou ainda através da colocação em serviço, se posso dizer, da Fonte de Cristal ou do 13º corpo. 
 
Os animais, é claro, não têm essas preocupações, mesmo entre os grandes animais, vocês sabem, que 
estão ligados às origens estelares. Não há, como dizer, possibilidade de modificar esse instinto da Luz. 
Eu emprego a palavra instinto à vontade, porque isso não é mais a intuição.  Isso não é alguma coisa 
que vocês têm de escolher, isso não é algo que vocês têm de perceber, mas isso faz parte desse 
instinto que não é mais animal, mas que é o instinto da Luz. O instinto da Luz não pede nenhuma 
reflexão, nenhuma cogitação nem nenhuma resistência, vocês veem.  E então, as águias, os outros 
animais, podem de fato mudar de comportamento, de lugar de vida, de maneira de se apresentar, e 
eles não têm o mental, então eles não podem sofrer, de acordo ? Eles não têm emoções, mesmo se há 
uma vida que se individualiza para alguns entre eles, entre os povos domésticos como os gatos, os cães 
ou ainda os animais que estão, como se dizia em minha vida, em curso de individualização, isto é em 
vias de adquirir, eu diria, um meio que é a alma, ou um Espírito individual também em certos casos. 
 
Então sim, os comportamentos animais, humanos, resumindo, de toda vida na superfície deste 
planeta, está profundamente transformada pela própria Luz que não é mesmo mais a Inteligência da 
Luz, mas eu diria, como já disse, a Evidência da Luz. E o que quer que lhes chegue, mesmo se vocês 
estão na escuridão, em seus pensamentos, em sua vida, é sempre esse instinto de Luz que guia seus 
passos e que guiará doravante suas vidas, atualizando o que foi dito de maneira poética por Uriel e 
também por outros Arcanjos, que era necessário deixar sua vida viver-se.  Nessas condições, não 
haverá mais interferência de qualquer coisa do passado, de qualquer projeção em um futuro quanto 
ao seu destino ou ainda em relação a uma data qualquer que seja. 
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E aliás vocês sabem, depois de mim retornará o desmancha-prazeres, que desmancha ao cubo. Aliás, é 
normal, desmanchar prazeres não serve para nada, mas ele desmancha ao cubo, isto é que ele lustra a 
pedra bruta que vocês eram para torná-los vocês mesmos, na perfeição eterna de vossa Luz. E isso, 
isso não necessita de nada, eu diria, sequer de investigação, sequer de compreensão, sequer de 
explicações, mas somente reconhecer a Evidência. E reconhecer a Evidência não se pode fazer, vocês o 
sabem, a partir do que pode restar de sua pessoa. Então atenção às decisões apressadas concernentes 
a esse instinto de Luz que lida com tudo. Não misturem seu grão de sal e tudo se passará para o 
melhor, ao menos até o Apelo de Maria, não é ?   
 
Então sim, os animais podem mudar de território. Há migrações que não são fluxos sazonais, mas 
migrações ligadas aos novos espaços de vida desta dimensão intrincada que é a vossa neste momento, 
quero dizer a cavalo sobre duas dimensões, a 3ª e a 5ª. O que explica, como eu disse, que todas as 
barreiras de comunicação caem e que vocês percebem por diferentes vias, quer seja a visão, quer seja 
a audição, quer seja a percepção direta, a sensação da energia, toda essa vida que está ao redor de 
vocês e que até o presente lhes era invisível e mesmo insuspeitável. 
 
Assim vocês vão viver cada vez mais coisas que são testemunhos do encontro da Luz, e esse encontro 
não é por pequenos toques, agora ele é massivo, total e definitivo. Assim o que se desenrola em sua 
vida é apenas o resultado disso. Não há mais de buscar causas em suas memórias, há simplesmente 
que se render à evidência, e realmente e concretamente capitular. E isso se traduz como ? Por uma 
espécie de beatitude, por um Amor total e permanente. Mesmo quando vocês estão em meio à 
pessoa, o Amor, como eu disse, está diante, está atrás, está à esquerda e à direita e no alto e embaixo, 
e vocês não podem mudar nada para isso porque isso é sua verdadeira natureza, se posso dizer, e sua 
verdadeira essência. 
 
Aí eu pude colocar um pouquinho em ordem sobre essa questão. Continuemos. 
 
 
Questão : a gata que me acompanha veio muitas vezes dar-me cuidados quando de uma bronquite. 
Ela se colocava nos dois lados de algumas Portas e conectava regularmente uma Porta com o 
coração. O Canal Mariano estava então frequentemente ativo, ela olhava à minha esquerda. As 
Presenças, seres de Luz, Estrelas ou Anciãos, trabalham juntos ao nosso lado e a gata recebe 
orientações ? 

Sim, eu prossigo o que acabei de dizer respondendo à outra questão onde eu desviei um pouco, é que 
certamente os animais seguem o instinto da Luz, de maneira muito mais fácil agora, sobretudo para 
um animal dito doméstico, não é ? Então para o momento vocês têm ainda, para muitos entre vocês 
quando há manifestações de cura ou de Luz muito simplesmente, vocês têm necessidade de se referir 
a um qualificativo e à uma forma. Certamente que há inumeráveis entidades, claro que há os povos da 
natureza – vocês sabem por exemplo que os gnomos podem tratar tudo o que é sólido, vocês sabem 
que os dragões podem ajudá-los a queimar os últimos véus, etc, etc., os elfos podem ajudá-los a 
comunicar melhor, com vocês mesmos e com os irmãos e irmãs, humanos ou não -, mas tudo isso, é 
acessório agora. Porque é claro, temos sempre a tendência a nomear, identificar, e certamente, 
quando a Luz está aí, está cheio de consciências e Presenças, mas o que age, não somos nós, não são 
vocês, é o que eu acabei de dizer : é mais do que a Inteligência da Luz, é o próprio instinto da Luz que 
age. 

Depois, é claro, vocês talvez tenham a necessidade de atribuir a percepção, a visão, a uma forma, a 
uma entidade precisa, com características e qualificativos precisos, mas em definitivo não é senão a 
Luz, porque vocês sabem que o mundo é vocês. Quando vocês dormem, como disse nosso querido 
Bidi, o mundo existe ? Não. E isso, é o que vocês vivem agora, vocês não têm mais necessidade de 
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dormir. Como eu também disse, vocês não têm necessidade de comer – de fato, vocês não têm 
necessidade de nada, a não ser de estar na alegria. Mas não é uma necessidade agora, não é alguma 
coisa a buscar, é algo que floresce abundantemente, se posso dizer, a partir do instante em que vocês 
capitulam, a partir do instante em que vocês não fazem uso do que constitui a pessoa efêmera. É certo 
que vocês não vão desaparecer, ao menos até o Apelo de Maria, mas em alguns casos, a Luz lhes pede 
outra coisa do que vocês haviam projetado, visto ou percebido. E é isso que está em vias de se 
produzir. 

Então naturalmente vocês têm a impressão, e é verdadeiro em um certo nível, que vocês veem cada 
vez mais coisas, que vocês se comunicam de maneira cada vez mais ampla com o invisível, com os 
povos da natureza, com a própria natureza, com os irmãos e as irmãs. É normal uma vez que os véus 
estão dissolvidos e resta apenas o último véu da camada e dos casulos de Luz, para aqueles que não 
dissolveram a alma, que se chama o corpo causal. Esse corpo causal está furado em todas as partes 
pela Inteligência da Luz. Aliás vocês sabem, nos escritos iniciáticos, mesmo antigamente, que o que se 
chamava a liberação da encarnação, do samsara, também passava por isso, quer dizer o fato de 
queimar o corpo causal  a fim de não mais estar submisso, se posso dizer, à ilusão da pessoa e à ilusão 
da reencarnação. E é isso, esse último véu que lhes dá a ver, que esclarece, não para julgar, não para 
corrigir, não para mudar, mas para ver a evidência, muito simplesmente. Há, eu diria, mesmo o que 
você tem  a impressão de ter de atravessar ainda como memórias, como sofrimentos, como dúvidas, é 
apenas o reflexo da instalação da Luz e não depende mais de vocês em qualquer explicação ou em 
qualquer compreensão. 

Havia uma outra parte, eu creio,  na questão. Podemos reler ? 

 

Questão : a gata que me acompanha veio muitas vezes dar-me cuidados quando de uma bronquite. 
Ela se colocava nos dois lados de algumas Portas e conectava regularmente uma Porta com o 
coração. O Canal Mariano estava então frequentemente ativo, ela olhava à minha esquerda. As 
Presenças, seres de Luz, Estrelas ou Anciãos, trabalham juntos ao nosso lado e a gata recebe 
orientações ? 

Mas eles trabalham permanentemente, uma vez que todos nós estamos no interior de vocês, 
simplesmente vocês o conscientizam agora. Não há do céu e da terra. Antes, vocês tinham a 
impressão, com o olhar fragmentário, para aqueles que eram clarividentes, que quando, por exemplo, 
eu chegava, eles viam ao lado do canal essa forma que descia. Depois, vocês tiveram a possibilidade de 
sentir as Presenças no Canal Mariano. Mas quando eu lhes disse que tudo está no coração, que o 
mundo inteiro está em vocês, é isso que vocês veem agora : não há nenhuma separação, não há 
mesmo nenhuma forma. Todas as formas que vocês veem não são senão vocês ; e eu que me exprimo, 
são vocês, cada um de vocês e todos juntos. Compreensivelmente é delicado, para a consciência 
fragmentada, quando há um limite corporal como na forma carbonada quando nós estamos 
encarnados, é difícil de aceitar isso, é difícil compreendê-lo. Aliás, não se pode compreender isso, 
porque o cérebro não é de nenhuma utilidade para isso, e o mental não mais, isso é somente para 
viver, porque é o que vocês são, é tudo. 

Então vocês não podem mais se preocupar, vocês não podem mais ter o sentimento de ter a escolha, 
porque tudo se faz sem o conhecimento de sua vontade, não é ?  E mais vocês veem isso, mais leves 
vocês estão, e mais vocês veem isso, mais vocês se desprendem, se posso dizer, de tudo o que poderia 
ainda retê-los de uma maneira ou de outra, em meio à adesão à pessoa. Evidentemente isso pode ser 
desestabilizante, para aqueles entre vocês que, quaisquer que sejam as experiências vividas, estão 
ainda atados à uma história. Mas é o fim da história, e essa história não é substituída por uma outra 
história uma vez que todas as histórias não têm senão um tempo, uma história sempre tem um 
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começo e um fim, e vocês, vocês não têm nem começo nem fim. Eu penso que Bidi retornará nisso de 
forma mais intensa, vamos dizer. 

Respondi então a questão. 

 

Questão : nos movimentos da Leminiscata, tenho os olhos que picam como se houvessem agulhas. É 
normal ? 

Sim, aliás vocês devem sentir essas agulhas, bem aí você fala da Leminiscata sagrada que é fato 
efetivamente, que foi dada há muitos anos para permitir a facilitação, se posso dizer, da descida e da 
subida da Luz, nos dois sentidos. A descida da Shakti e a subida da Onda da Vida, isto é a Kundalini 
corrigida, se vocês preferem, não é a verdadeira Kundalini, e portanto a Leminiscata sagrada vai, por 
essa hiperoxigenação de Luz e não de oxigênio sozinho, permitir fluidificar. 

Da mesma maneira, é semelhante para todos os outros níveis. Muitas vezes vocês vão sentir picadas 
extremamente breves como de pequenos golpes de agulhas, repetidos às vezes, mas muito breves, em 
diferentes locais do corpo, e não necessariamente sobre as Portas, em locais extremamente variados. 
Pode ser nos olhos, pode ser um ombro, pode ser um cotovelo. Tudo isso é a Luz.  Não há nenhuma 
falha, não há nenhuma dualidade, há somente percepções, é tudo. Mas essas percepções, esses sentir 
energéticos, vibratórios, ou da consciência, vão cada vez menos alterar a imutabilidade do que vocês 
são e que agora está presente. É por isso que a Merkabah interdimensional pessoal e coletiva, estão 
agora para disparar. 

Outra questão. Vocês podem também interromper as questões escritas se vocês têm necessidade de 
complementos, hein, é uma discussão em ziguezague certamente. 

Bem, se não há pergunta, façamos a próxima questão. 

 

Questão : durante os meses de janeiro e fevereiro, eu tive aumentos de raiva, de emoções às vezes 
muito violentas, uma grande atividade mental, e também pensamentos suicidas que me 
atravessavam. Você pode me esclarecer ? 

Bah é muito lógico, o ego não tem nenhuma porta de saída. A pessoa, ela própria, quero dizer a 
consciência efêmera como a chamamos ainda no ano anterior, não tem mais nenhuma 
escapatória,  que isso seja, certamente em breve no nível físico, quer no nível espiritual (já adquirido), 
ou ainda no nível das crenças ou das histórias quaisquer que elas sejam. E isso, pode ser efetivamente 
frustrante para aqueles que ainda se apoiam em suas histórias e que se apoiam sobre a história como 
muletas, que falam de sua vidas passadas, de seus amores passados, da projeção em um futuro. Dito 
de outra forma, é o instante presente que se instala, e no instante presente, vocês sabem, não há lugar 
nem para o passado nem para o futuro, há somente o que é no instante. 

A verdadeira Vida, como eu já disse, ela está aí, ela não está em nenhum outro lugar, ela não está em 
busca de um objetivo relacionado à pessoa, mesmo se esse objetivo, inicialmente, foi apresentado 
pela própria pessoa como espiritual. Vocês veem ? Portanto mais ou menos facilmente, para aqueles 
que têm vivido a ausência de resistências ou a ausência de raivas, a ausência de emoções, a ausência 
de lembranças, é óbvio, mas para aqueles que viveram às vezes, como foi dito aí, uma raiva muito 
violenta, isso pode derrubar, desestabilizar. Mas é feito para isso, eu diria. 

Vocês vão ter vergonha de suas raivas, vocês vão realmente ter vergonha das maledicências que vocês 
pronunciaram, vocês vão ter vergonha, entre aspas, de terem se conduzido de tal maneira. Mas quem 
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vive a vergonha ? É a pessoa. Quando não há mais pessoa, não há mais vergonha, não há mais 
reflexões, não há mais necessidade de explicações, não há mais necessidade de compreensão. Nesse 
momento, vocês estão totalmente livres para ser em vida e não para viver a vida que lhes impõem as 
convenções quaisquer que elas sejam, e sobretudo aquelas que vêm do mundo arcaico, isto é, tudo o 
que está ligado à predação, à ascendência, à necessidade de controlar, à necessidade de dirigir, não 
apenas a vossa vida. E certamente, se vocês foram sobretudo alguém que estava no controle, quer 
dizer a necessidade de observar, lembrem-se, o observador e a testemunha não são alguma coisa que 
controla. 

Alguns entre vocês têm jogado, mas não se tinha lhes dito na época, porque era necessário que vocês 
passassem por isso, há quem quis jogar os observadores mas que de fato eram os « controladores ». E 
aí, isso lhes explode na cara, mas é uma graça extraordinária ter podido viver essas raivas estafantes. 
Isso lhes prova simplesmente que antes, eh bem, você não estava aí, e tinha ainda a pessoa que ela 
própria se acreditava liberada. Mas vocês não estão liberados da pessoa, não é possível, vocês são 
livres, qualquer que seja a pessoa e qualquer que seja o coração e o corpo. E isso, isso agora cai sobre 
todo o mundo.  Vocês não têm nada a pedir e no entanto está aí. E depois, à época, eu disse também 
que vocês faziam tournicoti – tournicota, antes eu falei das cadeiras, vocês tinham as nádegas entre 
duas cadeiras. Depois foi dito que não havia cadeiras, e agora vocês veem que não há mental. Quer 
dizer que mesmo se vocês se servem dele e vocês acreditam que vocês decidem o que quer que seja, 
eh bem seria o tempo de se darem conta de que vocês não decidem nada. 

E isso retorna sobre o que foi dito há muitos anos, em preâmbulo ou acompanhando as Núpcias 
Celestes, pelo Arcanjo Anael, concernente ao Abandono à Luz. Vocês veem ? Exceto que agora é 
realizado em totalidade, e não somente em sua supraconsciência, mas em sua consciência efêmera, no 
corpo transitório em que vocês estão ainda, como em todos os aspectos sociais, políticos, econômicos, 
geofísicos, astronômicos. Vocês veem ? Então vocês têm direito de estarem abalados pelo fato de 
terem vivido lembranças passadas, que no entanto vocês trataram, se posso dizer, de diferentes 
maneiras. Mas agradeça por isso, e sobretudo não culpabilizem.  O instinto da Luz lhes mostra e lhes 
faz explodir na cara. Se é uma dor, ela não vai partir, ela vai se cristalizar cada vez mais até vocês 
entenderem. Enquanto vocês quiserem explicar, compreender, agir, pela pessoa antes de colocar a Luz 
adiante, eh bem vocês serão vencidos. É normal, não há punição, é a verdade da Luz, muito 
simplesmente. 

Então não é questão de fazer uma observação, uma refutação como na época, mas de ver as coisas 
mais do que nunca claramente. Vê-las não quer dizer arrumá-las, transformá-las. E aliás muitos de 
vocês começam a sentir o que eu chamaria....vamos, a palavra mais humana, não é alegria, não é 
Samadhi, é mais do que isso, é a Evidência e a Leveza, a Graça se vocês preferem. Antes, nós lhes 
falamos da ação da Graça, do estado de Graça, mas agora vocês são a Graça, quer vocês o queiram ou 
não. Mas se sua pessoa quer se apropriar dessa Graça, o que pode restar de sua pessoa, isso vai colidir, 
isso vai bater. Isso já bateu, mas isso pode bater ainda mais forte, enquanto vocês estão identificados 
ao que quer que seja do efêmero. E tranquilizem-se, uma vez que vocês estão liberados disso, vocês 
não têm mais nada a buscar porque é a vida que se encarrega de tudo. Cabe a vocês demonstrá-lo a 
vocês mesmos. 

Quando nós lhes dissemos, por exemplo, que vocês não tinham necessidade de comer, eu falei 
também de fazer um jejum, vocês lembram, 24h simplesmente. E aí, vocês não têm mesmo de decidir, 
vocês não têm mesmo de ter a resposta do coração em relação a tal ou tal alimento. Se vocês estão no 
instante, o que deve se passar se passará, o que não deve se passar não se passará. É semelhante para 
a alimentação, é semelhante para as relações, é semelhante para o sono, é semelhante para o 
dinheiro. Quer dizer que a Luz hoje, lhes diz literalmente : «  Então, você é a Luz ou não ? », mas aí 
você não pode mais ser uma pessoa e a Luz. 
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Até o presente, você podia ser uma pessoa que abrigava a Luz, porque ela tinha encontrado seu 
coração, porque ela tinha vivido as Coroas, ela tinha vivido o Fogo, ela tinha vivido a Onda da Vida, ou 
mesmo uma única Coroa da cabeça ou o Canal Mariano. Agora, não é mais isso, acabou, mesmo se isso 
se produz, certamente. Sua consciência não está mais atraída para as Portas, para as Estrelas, para a 
Merkabah, ela é livre, e a liberdade, é de viver integralmente o instante de sua vida sobre a terra, o 
que quer que aconteça. E se vocês aceitam «  Pai, eu entrego meu Espírito », sem hipocrisia e sem 
evasivas, então a Graça fará de vocês alguém livre uma vez que vocês são a Graça. 

Mas a Graça não pode se casar agora. É, eu diria, um divórcio total entre a Graça e a personalidade. 
Portanto vocês não têm de se prender nem a vocês mesmos em meio ao que vocês são, nem a um 
próximo, nem às circunstâncias, nem ao ambiente, vocês não têm de se prender à pessoa. Tornem-se 
simplesmente ainda mais humildes, ainda mais simples. Tornem a ser essa criança que é espontânea e 
vocês verão que sua vida se tornará, qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas 
interrogações, uma nuvem de felicidade perfeitamente encarnada sobre a terra. Eis o que lhes diz a 
Luz nestes tempos. 

E como eu disse e digo novamente, mais o tempo se escoa de maneira linear em seu mundo, mais isso 
será brutal e ninguém, mesmo aqueles que estão informados, e se há quem começa a ser, não poderá 
duvidar até chegar o momento, que é o momento, e vocês não poderão ser enganados. É esse o efeito 
surpresa do Choque da Humanidade. Porque nós lhes revelamos de maneira intelectual, mas mesmo 
para os Liberados viventes, é necessário que esse choque se produza também de maneira coletiva, não 
é ? É o que está em vias de chegar. Eu não posso lhes dizer melhor. 

Depois é claro, para aqueles que são curiosos, atenção para não serem arrastados, pela curiosidade, 
pelas novas crenças quaisquer que elas sejam que vão fazê-los ter esperança, aguardar ou temer. 
Estejam plenamente em suas vidas, totalmente. Deem-se inteiramente, que isso seja à formiga que 
passa diante de vocês, ao irmão e à irmã que os chateia prodigiosamente e que se põe a lhes falar. É a 
vida que lhes enviou, não é um problema de ninguém agora. 

Vejam além da forma e através da forma, não para compreender e se agarrar ao que quer que seja 
mas exatamente para entrar plenamente na inocência da criança interior, no Andrógino Primordial, no 
Verbo Criador, na co-criação consciente, no Impessoal, no Fogo Ígneo, no Coro dos Anjos, na pele de 
Uriel, na pele de Anael, em minha pele. E pouco a pouco, e de maneira muito rápida se já não está 
feito, vocês vão se dar conta de que o mundo é vocês, e que esse mundo é Maya. Ele é real e ele é 
Maya em relação ao que vocês são. Vocês veem ? 

Então se vocês têm emoções, se vocês têm reminiscências, se você tem desejo de deixar tudo para 
trás, se você tem desejo de se matar, se você tem desejo de matar seu vizinho porque ele sempre faz o 
mesmo barulho à mesma hora, não é importante, não é ? É seu olhar que deve mudar. Passem do 
conhecimento, energético, vibratório, mesmo do conhecimento da consciência à ignorância. Eu os 
lembro de que essa ignorância é a verdadeira espontaneidade e é o verdadeiro conhecimento. 

Mesmo o « Eu sou », e Bidi retornará a isso eu penso, que eu tinha chamado o Si do orgulho espiritual, 
não há mais nenhum espaço para se instalar. Vocês veem ? É a isso que vocês são confrontados na 
multiplicidade de sua história pessoal. Tudo remete a isso e não a uma história e não a uma projeção. 
Seu corpo, sua fisiologia, sua consciência Una está em harmonia, mesmo se você expressa neste 
momento uma grave desarmonia. E isso se junta ao que eu sempre lhes disse, eu disse o Amor à 
frente, o Amor atrás, o Amor em toda parte, mas é também o Reino dos Céus. 

Obviamente, sua forma ainda está aí, eu admito, mas tão pouco. E no entanto vocês estão plenamente 
presentes, vocês não estão em outros lugares. Vocês não estão entre o céu e a terra, ou às vezes no 
céu, às vezes na terra. É, desde o solstício de inverno, a reunificação da consciência em que nós lhes 
falaremos cada vez menos, tanto dos eventos como das diferentes frações identificáveis de sua 
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consciência, porque a vida é Una agora, a Luz está aí. E mesmo essa subdivisão que nós esclarecemos, 
se posso dizer, entre a consciência efêmera, a consciência eterna, o corpo físico, os casulos efêmeros e 
o corpo de Existência, não tem mais razão de ser. Vocês veem o que eu quero dizer ? 

E sua vida, é o terreno do jogo. Quer dizer que independentemente das vibrações, 
independentemente dos contatos com os povos da natureza, e aí, aqueles que têm vivido as vibrações 
ou as Coroas não têm nenhuma vantagem em relação àqueles que se apresentam virgens, isto é que 
não sentem nada e nada vivenciaram. Esses são hoje os mais aptos, são os últimos, e portanto são os 
primeiros. Vocês veem ? 

Assim sendo mudem, se posso dizer, seu fuzil de ombro, ou mudem de olhar. Certamente que sempre 
haverá uma explicação em meio à matéria em relação à uma subida emocional, em relação a um 
sofrimento, mas vocês não têm mais necessidade de conhecer ou de compreender isso para avançar. 
Aliás não há nenhuma parte para onde avançar se não é instalar-se no Coração do Coração. E vocês 
vão constatar o quê ? Vou tomar exemplos muito simples. Vocês têm por exemplo, o hábito de 
aproveitar  o vosso tempo para ir a tal lugar, por exemplo para vir aqui. E então agora, o que é que se 
passa ? Antes isso lhes parecia vital, de acordo, e agora vocês estão prontos para deixar seu 
lugar.  Vocês veem o que eu quero dizer ? Não há nada mais vital senão vocês mesmos, não há 
nenhuma outra entidade senão vocês mesmos – e aliás não há nenhuma entidade. 

Então é claro o que se exprime, é minha forma tal como ela era encarnada, no interior de um canal, 
mas nem o canal nem eu existimos. Nós sempre dissemos que nós estávamos estabilizados em meio às 
nossas embarcações, em um estado intermediário onde havia histórias, onde era necessário 
encontrar, eu diria, com pedagogia, um cenário adaptado a esta terra para levá-los em uma história, 
para abrir algumas coisas. Mas tudo foi aberto, mais nada pode estar fechado. Cabe a vocês verem, 
com esses elementos aí, como vocês vão se adaptar, se posso dizer, porque é uma adaptação. 

Que vocês vivam o Si, que vocês sejam Liberados viventes, que vocês não vivam nada, vocês todos 
estão, em relação a isso, no mesmo estado. Não há ninguém que está à frente, não há ninguém que 
está atrás. Havia os primeiros e os últimos, que precedem os primeiros, mas agora é o Apelo de Maria 
não importa em qual momento, é o aparecimento de Nibiru não importa em qual momento.  Vocês 
veem ? 

Então isso também se une ao que Mestre Philippe de Lyon disse sobre a simplicidade e sobre a 
humildade ; Irmão K também falou disso. Mas hoje, vão para o mais simples. Certamente que os 
encontros com os povos da natureza, as entidades, mesmo pelo Canal Mariano, vão continuar, mas 
resta-lhes identificar que isso não está em nenhuma parte senão em vocês mesmos. E quando vocês 
vivem isso, vocês estão liberados, quer vocês estejam com forma ou sem forma não mudará nada. 

Quer o Apelo de Maria aconteça amanhã, quer o Apelo de Maria não aconteça nunca, isso não mudará 
estritamente nada. Se vocês têm a impressão de que isso muda alguma coisa, isso quer dizer o que ? 
Que vocês resistem à Luz, qualquer que seja seu amor, qualquer que seja a realidade que vocês já 
viveram, do que vocês são. Portanto não há mais cadeiras, e eu diria não há mais nádegas, não mais, 
isso eu já disse, mas não há mesmo mais entidades. Há a consciência – o que mais se aproximaria 
disso, é o que é chamado Sat Chit Ananda por nossos irmãos e irmãs orientais, a Morada da Paz 
Suprema ou a consciência da Felicidade. É o último estado antes do Maha Samadhi. 

Vocês são tão absorvidos pela Luz que em um primeiro tempo vocês têm a impressão de que vocês 
não têm mais gosto por nada, que vocês poderiam ficar efetivamente horas, semanas, meses, nessa 
vacuidade em que não há mais forma, em que não há mais volição (eu disse volição, hein, e não 
evolução, eu especifico porque com o sotaque, há quem vai colocar evolução), não há nenhuma 
vontade. 
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Quando vocês estão aí, para a pessoa que os vê do exterior, vocês são um legume. Mas vocês estão na 
Verdade, vocês não estão mais na periferia, vocês estão no Coração do Coração. Mesmo se não há 
vibrações, mesmo se não há Fogo do Coração, mesmo se não há Onda da Vida, mesmo se vocês não 
vivenciaram ou perceberam a ignição da Merkabah interdimensional pessoal. É isso que se vive. 

E vocês vão ver crianças, gente mais velha que vivia sua vida de maneira muito comum, mas com o 
coração, que essa gente está liberada, mesmo que eles não tenham nenhuma palavra a dizer porque 
eles não têm o conhecimento intelectual para expressá-las. 

Vocês sabem, eu tomei muitas vezes o exemplo das irmãs Estrelas. Elas, muito mais do que nós, lhes 
têm revelado suas vidas, vocês se lembram em certo momento. Porque no Feminino sagrado, ou o 
feminino que descobre sua sacralidade, o que é a mesma coisa, quer dizer tornar-se esposa do Cristo 
ou esposa da Luz pouco importa, vocês chamam como quiserem, mas a um dado momento vocês são 
realmente a Luz, e isso dá todas as manifestações da Luz. Quer isso seja o aparecimento de diamantes, 
de ouro, quer isso seja a levitação, a bilocação, isso se produz independente de vocês. Vocês não estão 
mais na busca de poderes ou de provas, vocês se tornam a prova vivente da Luz. 

Apreendam bem isso porque é isso que se vive agora, o que quer que vocês pensem, o que quer que 
vocês digam e qualquer que seja o basculamento dos polos, qualquer que seja o Apelo de Maria e 
qualquer que seja o dia da visibilidade de Nibiru. Portanto vocês estão, se posso dizer, em uma oitava 
superior ao que era o caso no ano passado. Mesmo se vocês pensaram que vocês tinham caído, o que 
é dramático, vocês acreditavam ter vivido o Si estabilizado e vocês descobrem a pequena pessoa com 
suas raivas e suas maledicências, se posso dizer, não é grave. Por que voltar sua consciência ainda para 
isso enquanto que tudo o que se desenrola em vocês e todas as respostas estão em cada um de vocês 
– as respostas eternas para o que vocês são, mas não as respostas relacionadas a este mundo, porque 
como nós lhes dissemos, tudo foi realizado, absolutamente tudo. 

Todas as etapas que nós cuidamos, no caso, entre 2012 e 2016, poderiam muito bem jamais ter 
existido, mas como vocês estavam presentes em meio à linearidade, nós as revelamos a vocês. Então é 
claro, haverá certamente questões sobre o que acontece no nível vibral neste momento, através de 
certas Portas ou certos circuitos que se ativam, mas isso é o testemunho, vocês veem ? Portanto eu 
responderei, é claro, se há questões, mas o essencial não está aí. Não está no fato de saber se vocês 
vivem o Fogo vibral, o Fogo Ígneo, a pequena Coroa, a grande Coroa, a Onda da Vida, a Onda do Éter 
ou o Fogo Ígneo. Tudo isso agora, eu diria, vai se tornar cada vez mais acessório e longe de suas 
preocupações. 

Assim às vezes é muito abrupto, porque vocês se levantam uma manhã e vocês dizem : «  Eu não 
tenho mais nada a fazer aí », que isso seja neste mundo, então as ideias de suicídio, que isso seja no 
seu lugar, no seu trabalho, na família, com membros mais ou menos próximos. Não é importante. 
Vocês veem a diferença que se particulariza agora ? E por sinal eu preciso, mesmo aqui,  se coloca-se a 
questão, há muitos que já vivem isso há um ou dois meses. E outros também, muitos, que vivem 
exatamente o inverso. Uma dor que aparece, uma doença que aparece, emoções que retornam, 
memórias que retornam. Mas elas não têm de ser tratadas, elas têm somente de fazê-los ver o 
mecanismo preciso de basculamento da consciência, ou seja a passagem do efêmero ao Eterno, como 
nós falamos, e agora vocês se dão conta de que vocês não têm mais de passar de um ao outro. São os 
dois que estão em justaposição total, e vocês são uma consciência unificada. 

E se vocês estão unificados com a Eternidade, eh bem sua vida torna-se mágica, porque vocês não têm 
nenhuma necessidade de pedir ao universo, vocês não têm nenhuma necessidade de explicar, vocês 
não têm nenhuma necessidade de justificar, vocês estão totalmente disponíveis para o instante 
presente. Então é claro, olhem em vocês. Se vocês estão sempre prestes a se projetar em um evento 
futuro, ou a falar de sua pequena pessoa, isso vai se tornar cada vez mais visível, como o nariz do 
palhaço no meio da cara. E ao contrário aquele que não o vê, é dramático, porque ele não o vê e 
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vocês, vocês o veem. Não é um julgamento, mas seu amor faz com que vocês estejam na benevolência 
em relação a esse irmão ou essa irmã e que antes vocês diriam : « Aquele lá, ele me chateia » e hoje 
vocês se dizem : « Bem, aquele lá, antes, ele me chateava. » o Amor se coloca antes que ele lhes 
chateie, vocês veem ? 

E olhem bem todas as suas relações, as mais detestáveis como as mais afortunadas. Não é a 
indiferença, não é a negação, não é uma recusa da vida, é a exata posição.  E eu sei que aqui, eu vejo 
isso, há aqueles que já o vivem, e que caíram enquanto estavam convencidos de estarem muito longe. 
E vocês têm outros que estavam convencidos de terem chegado totalmente ali onde eles viveram a 
experiência e que não estão ainda. Mas não há predação, não há competição, há somente de ver, aí 
também, vocês vão rir muito em breve, mesmo que para alguns que eu vejo aqui, vocês não riam, não 
é ? 

Vocês rirão de vocês mesmos como aliás eu rio de vocês, e como todo Liberado vivente só pode rir de 
vocês. Ele os ama e ele ri. Não é zombaria porque ele passou por isso, ele também, portanto ele 
gargalha porque ele também caiu sobre a casca de banana, e ele sabe que vocês devem 
necessariamente cair lá. Então ele ri porque ele conhece a sequência, vocês veem ? E tudo vai ser 
assim. Vocês veem a cena, em todos os países do mundo, no nível social, político, na mídia, em todos 
os níveis. Qualquer que seja o nível que vocês queiram questionar ou observar, é a mesma coisa que 
acontece. 

Vamos, outra questão. 

 

Questão : desde muitos meses, eu sinto dores ou queimaduras do lado esquerdo que sobem até a 
orelha, com inflamação das glândulas até o ponto KI-RIS-TI e a Porta AQUI.  Às vezes combinado a 
uma sensação de queimadura de todo o corpo, sobretudo no nível do sistema nervoso. É o Amor que 
faz seu trabalho ? 
 
Exatamente, você não tem nada a fazer. 
 
Eu respondi. Eu já respondi nas duas questões precedentes, é exatamente a mesma coisa, mas são 
normais essas questões, vocês vão ver, vai ser completo. É muito lógico. 
 
 
Questão : sabendo que estamos jogando o jogo divino, podemos, até o fim, nos ajudarmos com 
técnicas terapêuticas, para manter o corpo físico a fim de sermos mais operacionais ? 
 
Mas certamente, ninguém lhes disse para negligenciar o corpo.  Não se disse para rejeitá-lo, se disse 
para escutá-lo. Portanto antes, vocês o escutem, por exemplo quando eu expliquei, há quase três 
anos, a resposta do coração em relação aos alimentos ou às decisões, disso vocês não têm mais 
necessidade. A partir do instante em que vocês estão alinhados, se posso dizer, a partir do instante em 
que vocês chegam a estar posicionados, não há mais emoções, não há mais pensamentos, não há mais 
projeções, não há mais memórias. Resta o quê ? E se vocês estão nesse estado, vocês vão constatar 
que sua vida torna-se um verdadeiro sonho, quer vocês tenham dinheiro ou não, quer vocês tenham 
mulher ou não, é um estado interior que se traduz ao exterior. 
 
Ainda uma vez, hoje  isso não depende nem de idade nem de sua vivência interior. É a Graça em 
manifestação ; não é mais a ação da Graça, não é mais o estado de Graça, vocês veem ?  Portanto 
mesmo quando vocês dizem : « Eu vou encontrar um dragão », « Eu vou a tal lugar », ou « Eu sinto o 
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Canal Mariano », ou « Eu sinto uma Presença », ou « Eu vejo Presenças, por vezes luminosas, por vezes 
menos luminosas », isso não lhes concerne. 
 
E aquele que agora vive essa fase particular não está indiferente a tudo, ao contrário, ele sabe que ele 
é realmente o que está no centro e que vê a Vida se desenrolar. Vocês veem ? Ele é a Vida, portanto 
ele não pode manter a sua vida, aliás ele não pode manter o que quer que seja, ele não pode estar 
senão no instante. Isso não quer dizer que não há projetos ; basta uma atenção e uma intenção e 
depois vocês nem pensam mais. Vocês estão disponíveis, quer vocês o queiram ou não, para o instante 
presente. E às vezes a dor vai impedi-los de conduzir suas atividades. Aí estão os apelos da Luz, mas eu 
sempre disse que os apelos da Luz tornariam-se cada vez mais expressivos, se posso dizer. 
 
Por outro lado vocês vejam bem, aqueles que têm dores. Antes vocês tinham uma dor, isso durava 
alguns dias, isso passava, e aí, se isso sobrevém nesta fase, eh bem isso se cristalizou, não há mais 
movimento possível, vocês estão bloqueados em um local, do coração, do ventre, das costas, dos 
joelhos, dos pés. É muito inflamatório, há cristalizações em toda parte, mas isso, não é porque vocês 
erraram, é porque simplesmente esta fase, como foi dito na questão da Evidência da Luz, pode apenas 
se amplificar. E isso não depende de vocês, isso não depende de nenhuma entidade. 
 
Se vocês chegam a ver isso, eu não lhes peço para aceitá-lo assim, nem para acreditar, mas para 
colocar em prática, vocês verão por vocês mesmos. Alguns têm visto porque eles colocaram em prática 
espontaneamente, e eles vivem essa leveza neste momento. E outros que estavam muito leves, hoje 
se dão conta que ainda há coisas muito pesadas neles ; nenhuma culpa, nenhuma reflexão, tudo vai 
muito bem. Não há nenhum erro nem nenhum perigo, não é ? O perigo, é sempre para a pessoa, mas 
não para o que vocês são. 
 
Assim, para retornar a esse veículo que é seu corpo, sobretudo agora, é necessário atenção para que 
ele seja cuidado com perfeição. Imaginem que, eu tomo uma imagem, o corpo antes desse solstício de 
inverno era um 2CV, mais ou menos cansado, mais ou menos usado, e de um dia para o outro, sem 
nada fazer, alguns de vocês se encontram com um veículo de corrida. Certamente, os cuidados de um 
veículo de corrida necessitam mais atenção do que para um 2CV, ou seja que é necessário estar à 
escuta não pelo intelecto, não pela resposta do coração, mas estar à escuta do instante presente. 
 
Se vocês estão realmente nesse instante presente, vou tomar um exemplo muito simples. Vocês 
decidem : « Tenho fome, vou comer », de acordo ? Vocês chegam diante de sua comida, vocês se 
colocam a questão de sentir se é bom para vocês ou não, e vocês comem. Mas agora não é mais isso. 
O que quer dizer que todos os marcadores de seus ritmos, a refeição, a hora fixa, tudo o que era 
ritmado e programado, vejam bem ao redor de vocês, mesmo se vocês fazem tudo para conservar um 
território, por exemplo de fazer tal coisa em tal hora, todas as circunstâncias de sua vida vão mostrar-
lhes exatamente o inverso. 
 
Vocês avaliam que é necessário estar em silêncio para dormir ou para meditar, vocês terão um barulho 
todo o tempo até que vocês compreendam que vocês não têm necessidade do silêncio exterior, mas 
do silêncio interior. Vocês vão comer alguma coisa que, vocês fizeram com muito cuidado porque 
vocês dão atenção à sua alimentação, vocês abençoam seu alimento, e vocês vão perceber que esse 
alimento, eh bem vocês não podem mais digeri-lo, ou ele não pode mais entrar em vocês. O que é que 
vocês fazem nesse caso ? Quer vocês aceitem a Graça do instante presente, quer vocês continuem a 
jogar o jogo da personalidade, isso vai bater cada vez mais forte. 
 
E se vocês têm a inteligência real de ver isso em ação, vocês não poderão mais ser joguetes das 
demandas da pessoa efêmera, vocês estão instalados na Unidade definitiva e isso, eu diria, além 
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mesmo de todos os processos vibratórios, de elevação da vibração e de consciência que vocês viveram 
quando vocês nos seguiram desde mais de dez anos, vocês veem ? 
 
A Luz vai ser cada vez mais simples, cada vez mais evidente, cada vez mais visível. E portanto, se vocês 
não são isso, vai doer, agora é assim simples. E essa dor, essa resistência, essa desordem, essa 
mudança, se ela sobrevém, não é senão para fazê-los ir para esse instante presente e para a 
Eternidade, a consciência Una, ou seja a reunificação total da consciência efêmera com a consciência 
de Eternidade, uma vez que a Merkabah interdimensional pessoal, para os mais privilegiados – e 
ainda, o que é privilegiado nós veremos isso mais tarde - , tiveram a chance de viver isso, mas todos 
vocês vão vivê-lo. 
 
 
Então aproveitem as horas, os dias, as semanas que restam, os meses...Ah eu não irei até anos porque 
há quem vai se deprimir, mas aproveitem cada minuto, não para satisfazer um desejo, um prazer, ou 
um hábito, ou o que quer que seja, mas para estar na plena consciência do instante, onde não há mais 
diferença entre a consciência efêmera e a consciência eterna. É a sobreposição total e final que se 
tornou possível pela ignição da Merkabah. 
 
Então é claro, certamente haverá outras coisas a dizer, eu responderei se há questões, porque é 
necessário trocar, hein. Mas lembrem-se que os elementos que nós lhes daremos agora não serão tão 
pontiagudos como aqueles que nós lhes demos, por exemplo, na mesma época, há dois anos, nos 
Cadernos de Fevereiro.  Mas nós tentaremos todos, e eu creio que Bidi vai distribuir suficientemente 
golpes de martelo para que isso fique marcado em vocês, não é, que tudo é simples a partir do 
instante em que vocês não estão mais submetidos a um papel, a uma função, do efêmero qualquer 
que seja. E seu efêmero não vai desaparecer enquanto vocês estão aí, vocês terão sempre coisas a 
fazer, a viver, mas elas não se farão e não se viverão por vocês mesmos, é toda a diferença . 
 
E eu lhes recomendo, é um conselho de irmão que não está mais na carne, sejam vigilantes em relação 
a isso, porque para o instante, como eu disse, isso torna-se mais denso, mais pesado, que isso seja o 
corpo, as emoções ou outro. Só que se vocês colocam sua atenção em cima, com os reflexos antigos, o 
que não quer dizer que vocês não possam utilizar esses reflexos antigos, mas coloquem a inteligência 
da Luz diante, e a inteligência da Luz lhes dirá o que fazer, verdadeiramente. 
 
Depois é claro, às vezes vocês vão cair sobre um livro, vocês vão abrir uma página, vocês terão a 
resposta. Às vezes vocês estarão prestes a passear, vocês serão atraídos por um vegetal ou uma 
consciência, e vocês terão a solução. Mas vocês não saíram a passear procurando uma solução, é a 
solução que deve vir a vocês, vocês veem ? Isso, é a Graça. Não é mais a ação de Graça ou o estado de 
Graça, é a Graça total. O Liberado vivente não se incomoda por suas necessidades, quaisquer que elas 
sejam, porque ele não tem necessidades, em um certo nível, uma vez que ele está liberado da pessoa 
– de sua pessoa - , e é cada vez mais verdadeiro, com uma evidência cada vez mais resplandecente, se 
posso dizer. 
 
Portanto se sua dor é brilhante, se sua doença é brilhante, é exatamente a mesma coisa. Mas 
apressem-se em abandonar, apressem-se em entregar à Luz uma vez que a Inteligência da Luz, e o que 
eu chamei o instinto da Luz virão no limite do que pode lhes parecer contrário, mas isso apenas traduz 
sua dificuldade presente, e vocês ainda estão nesse momento no medo da perda e no medo da morte. 
Vejam isso claramente. Vocês não podem lutar contra isso. 
 
Lembrem-se do Choque da humanidade. Mesmo se isso não é ainda o Choque da humanidade, eu os 
lembro de que esse Choque da humanidade pode se colocar inteiramente no singular, ou seja o 
Choque pessoal. Vocês veem, há a negação, a indiferença, a negação, a raiva, a negociação, e vejam 
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por exemplo alguns de seus irmãos e irmãs que, mesmo neste período, têm vivido a Luz aqui com 
vocês, entre vocês, conosco, e no entanto agora chegam a, não mais ioiotar o topete, como eu disse na 
época, mas a rejeitar tudo isso. Eles vão lhes dizer : « Ah não, não é verdadeiro, é uma seita, são 
besteiras, isso não pode existir. », e no entanto eles viveram a Verdade ; eles o sabem no fundo deles 
mesmos. O que é que se manifesta nesse caso ? Simplesmente sua pequena pessoa, e nada mais. 
Assim é necessário deixar a pequena pessoa se extinguir. 
 
Quando vocês veem essas pessoas, vocês não têm nenhuma maledicência, vocês não têm nenhuma 
compaixão, mas vocês os amam. Eles jogam, eles não compreenderam que eles ainda estavam 
jogando. 
 
Eles se tomam a sério, vocês veem ? A única coisa séria, porque ela é evidente, é a Luz e o Amor. O 
resto não é sério uma vez que isso apenas passa.  Qual é sua raiva, por exemplo, vocês tomam as 
emoções.... para o corpo físico é diferente, porque quando a dor se instala, ela, ela não passa, ela vai 
se cristalizar, eu lhes disse, cada vez mais, quer isso seja nos movimentos, quer isso seja nas dores, e 
nas manifestações orgânicas de suas células  onde você tem dor. Vocês não vão tão longe de qualquer 
forma, não serve para nada sofrer assim. Vocês não têm de lutar, vocês têm somente de ver a Graça, 
vê-la (L, A, VER mais longe), e tê-la também. Mas vocês não podem vê-la uma vez que vocês são ela, 
vocês veem ? 
 
Se vocês apreendem isso e se vocês colocam isso em operação, isso vai ser....então ajudem-se, é claro, 
as muletas quaisquer que elas sejam. Retomem a Dança do Silêncio, utilizem os cristais, isso vai ocupar 
sua pessoa, e durante esse tempo, a Luz poderá se desenvolver. Vejam vocês, não é mais a técnica que 
vai agir,  a técnica vai ocupar sua pessoa e durante esse tempo, a Eternidade pode tomar todo o lugar. 
Assim eu emprego minhas palavras, hein, eu espero que vocês compreendam, mas sem isso, eu penso 
que os golpes de martelo de Bidi serão muito mais contundentes para aqueles que têm a cabeça um 
pouco dura, enfim ainda dura. 
 
E mais uma vez, hein, não é uma questão de idade. Se vocês aceitam a Luz, vocês estarão como eu no 
fim de minha vida, eu tinha pernas de 20 anos. Eu corria, eu voava quando ia ao encontro do Sol pela 
manhã, mesmo os jovens não chegavam a me acompanhar. Mas não era minha pessoa, não eram 
minhas pernas, era a Luz em minhas pernas que fazia andar. É isso a Inteligência, a Graça da Luz, é isso 
o instinto da Luz. Vocês não podem lutar com isso. Quaisquer que sejam seus dons, quaisquer que 
sejam suas vibrações, quaisquer que sejam suas experiências. 
 
Vocês se lembram, na época eu falei do frasco com os amendoins, mas agora é necessário se darem 
conta : não há mais amendoins, não há mais frasco e não há mais mão. Há a consciência nua, a 
consciência que se aproxima cada vez mais da a-consciência, da extinção, que corresponde, eu os 
lembro, ao Apelo de Maria (coletivo), porque haverá entre vocês quem por mais que tenha sido 
chamado há muitos anos, continuam a jogar tournicoti-tournicota ou a jogar com sua pessoa. 
 
Vocês têm o direito de jogar com sua pessoa, mas é necessário mesmo assim reconhecer que é um 
jogo, e quando é um jogo, exceto quando vocês querem sempre ganhar, vocês não estão implicados, 
vocês divertem-se jogando, qualquer que seja o jogo. É semelhante para sua vida ; nesta fase, hein, 
quero dizer. 
 
Outra questão. Se há alguém que queira intervir, pode, hein. 
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Questão : pronunciando : « Pai, que sua vontade seja feita e não a minha », eu estou incomodado 
com a palavra « Pai ». Em relação a esse incômodo, me ocorreu que talvez, nestes tempos, a Fonte 
era Pai/Mãe. Há androginia no ilimitado ? E por que esse incômodo ? 
 
No ilimitado, não há mais androginia uma vez que não há mais polaridade. Certamente, lhes disseram 
que um Arcanjo é uma polaridade masculina, alguns Arcanjos – alguns são mais femininos, eu diria, 
hein, isso seria, como vocês dizem hoje, ah sim os transgêneros, é a moda agora – eles são de uma vez 
homem e mulher, é a androginia. Mas globalmente, vocês, aí onde vocês estão, nessa consciência Una 
que agora se desenvolve, e é uma oportunidade extraordinária, hein, que ela se desenvolva, porque 
vocês poderão muito bem viver o Apelo de Maria sem ter vivido esses últimos esclarecimentos desde 
dois ou três anos, uma vez que era iminente desde três anos, não é ? E o tempo que foi concedido, que 
não depende, ainda uma vez, de ninguém, mas de um conjunto de circunstâncias que ninguém pode 
controlar, mesmo a Fonte. 
 
Vocês pensem bem, há muitos fatores em jogo, é simplesmente certo, e vocês o sabem desde muito 
tempo, do resultado, mas o desenrolar do tempo vai se tornar cada vez mais apertado, tudo vai se 
reagrupar, é o que se passa também para sua consciência. Quando eu falo de consciência Una para 
substituir a consciência efêmera e a consciência eterna, é exatamente a mesma coisa sobre a terra. 
Então cabe a vocês ver. 
 
 
Questão : obtive informações por meio de uma pessoa sensível ao ensinamento de Hathor sobre as 
linhas do tempo e como nós podemos atuar para criar cada um a sua realidade. Ela afirmou que 
Hercolubus falhou em se manifestar na realidade de nossa linha temporal, conduzindo ao planeta-
grelha, mas que um número suficiente de seres humanos estão despertos, conduzindo o inconsciente 
coletivo a alimentar uma linha temporal diferente, implicando uma escolha de Ascensão mais doce... 
 
Então aí eu corto imediatamente, isso vai ser tudo exceto doce. Mais o tempo avança, mais isso será 
brutal e violento, é necessário ter consciência disso. Agora falar das linhas temporais, mesmo para 
alguém sensitivo, isso prova simplesmente que é alguém que não saiu da ilusão do tempo. É claro que 
há tramas temporais, mas se vocês veem as tramas temporais, é porque vocês estão submissos ao 
tempo, que vocês ainda estão na pessoa. O Liberado vivente, o Jnani, o Absoluto, não tem o que fazer 
das linhas temporais uma vez que ele está fora do tempo, qualquer que seja a linha temporal. 
 
Vocês recaem aqui no paraíso perdido e na ilusão luciferiana de crer que a Terra vai cada vez melhor. É 
falso, é arquifalso. Como vocês podem, através do pensamento positivo, e falar do despertar da 
humanidade que é efetivamente real, e vocês não veem o que se passa sobre a terra ? Vocês não 
veem o que se passa em vocês ? Vocês não veem os processos de extinção da vida que se desenrolam 
em vocês ? Vocês não o veem ao redor de vocês ? Mas isso, eu chamo, desculpem-me, de doces 
sonhadores. 
 
Não é porque vocês têm explorado as linhas de tempo, as linhas temporais que são reais – e sabe-se 
hoje no nível físico, no nível da ciência, que os universos paralelos existem, são chamados as 
supercordas, eu não vou entrar nisso porque esse não é meu domínio, mas está provado. Há 
realidades dimensionais diferentes, houve a intrusão desde as primeiras bombas nucleares, os testes 
nucleares, a intrusão de consciências que eram chamadas por Steiner « arimanianas », sobre a terra, 
que era seu objetivo. Era seu objetivo no nível da radioatividade, isto é de criar falhas não com o céu, 
mas com as moradas infernais. Bom, isso é uma linha temporal, mas as linhas temporais, sou tentado a 
dizer-lhes, e aqueles que são liberados o vivem, não há nenhuma alternativa possível. 
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Esse é o devaneio que eu qualificaria de ilusão luciferiana ou astral, crer que mais vocês têm seres 
humanos que despertam, mais a vida vai ser bela, e vamos continuar assim, com o dinheiro, com a 
dualidade, com a predação, eternamente. Esse, é o mito de Prometeu, isso, é luciferiano. Eu os remeto 
às canalizações magistrais de Ma Anada Moyi e de Irmão K, durante o ano de 2010 e 2011, e houveram 
quatro, um pouco depois do mês de abril-maio, que falam disso. Vocês pensam que o Liberado vivente 
vê as tramas temporais ? Não. Há muitos possíveis que foram possíveis, mas o último evento, ninguém 
poderá passar através, vocês veem ? 
 
Portanto falar das tramas temporais, é ainda estar submisso à ilusão temporal. O Liberado vivente não 
tem o que fazer do tempo que se escoa ; ele está fora do tempo, mesmo se seu corpo está submisso 
ao tempo e à história da Terra. Assim é claro, isso faz parte de sua liberdade, mas hoje o instinto da Luz 
vai ser tal, cada dia um pouco mais, e vocês vão ver a oitava que vocês vão atravessar a partir de 8 ou 
15 de março, antes da primavera. Vocês vão perceber que tudo isso, nem é a história, é o devaneio, 
são as projeções no sentido psicológico, que tiram sua fonte de informação astral e real das leis do 
confinamento deste mundo e que vai lhes falar de continuidade, vocês veem ? Assim teríamos feito 
tudo isso para nada, é estúpido. 
 
Como é que os irmãos e as irmãs que vivem contatos com outras realidades podem ainda acreditar 
que eles devem evoluir, melhorar, aperfeiçoar-se, encontrar o Espírito, encontrar aquilo outro ? É uma 
falta de realismo total, sobretudo agora. Há sete anos, há dez anos, era impossível, mas hoje há, eu 
diria, um trem de atraso mental aí dentro. Perguntem aos seus cientistas da terra ou a suas mídias, 
olhando e vasculhando, vocês vão encontrar todos os processos de extinção global da humanidade 
que estão largamente avançados. Não lhes peço para acreditarem em mim ou no que diria um ser de 
Luz, ou sua intuição, ou seu instante, ou suas linhas temporais, é necessário descer um pouco para a 
terra e olhar os parâmetros psicológicos da Terra que não deixam nenhuma dúvida. A doença está em 
estado terminal, e felizmente. Não é um coma, mas quase. 
 
 
Questão : quando se está no Absoluto, não há mais vida individual. O que nós sentimos e como isso 
se passa ? 
 
Uma única coisa : você está em você e enfim encontra o que você é. Assim enquanto você está na 
esperança de viver outras vidas, de estar sobre a Terra, de imaginar uma progressão, de ter prazer, de 
experimentar tudo isso, você não está pronto para o Absoluto, é tão simples assim. É a liberdade. Mas 
aquele que vive o Absoluto, há...Todos aqueles que o têm vivido, mesmo se eles não têm as bagagens 
espirituais, esotéricas, asiáticas ou outras, eles vão dizer a mesma coisa :  « Estou em mim, o que 
tenho de fazer para viver uma vida, mesmo em uma dimensão dos Mestres geneticistas ou ir criar 
mundos ? Posso participar, é claro, uma vez que sou todas as consciências ». Mas quando você está 
em você e você está bem todo o tempo, uma vez que não há mais tempo, não há mais corpo, não há 
mais forma, não há mais conceitos, não há mais ideias, não há mais nada, o que sua pequena pessoa 
poderia chamar de o nada, ou mesmo a sombra, mas você sabe que você está em você, muito 
simplesmente. 
 
Você não pode representá-lo, você não pode imaginá-lo. Cabe a você saber se você quer deixar o 
frasco ou não ? Não há outra escolha agora. Você não pode escolher, você não pode decidir. É como 
para a morte : quando esse corpo morre, ele morre, quer você o queira ou não. Então é claro, o ego se 
apega à noção de reencarnação : « Eu vou retornar, eu vou me melhorar ». E isso, é o quê ?  É o medo 
da morte, muito simplesmente, e nada mais. Tudo o que se manifesta em vocês atualmente, mesmo 
quando vocês dizem « Viva o fim », é apenas o medo da morte. Não há nada mais, écomo vento. 
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Questão : assim você disse que há um « Eu » no Absoluto ? 
 
Para você, você entenda o que você quiser, eu nunca disse isso. 
 
 
Questão : eu o ouvi falar de « Eu ». 
 
Nunca « Eu » no Absoluto, nem « eu, E-U » nem « J-O-G-O » ( N.T. : referência à semelhança das 
palavras Je (Eu) e Jeu (Jogo) na língua francesa) . Você veja todos os « Eu », por conseguinte : « E-U e J-
O-G-O ». E é justamente porque você está tranquilo no Coração do Coração, no Absoluto, na Morada 
da Eternidade , que você é Deus, que você é Tudo, que você é Nada, que você é o Sol, que você é todos 
os mundos, passados, futuros, todas as criações da consciência. Por que se incomodar em tomar um 
veículo para isso ? Mas isso, quaisquer que sejam as palavras que eu poderia empregar, quaisquer que 
sejam as descrições que Bidi poderia dar, ou hoje Irmão K e outros, não é nada enquanto você mesmo 
não faz a viagem. Conscientize-se bem de que é seu ego e somente seu ego que tem necessidade de 
ser tranquilizado, porque o ego não conhecerá jamais o Absoluto. 
 
O absoluto não pode desabrochar enquanto o ego não está dissolvido, seja pelo caminho da Inocência, 
o caminho da Infância de Tereza, que se passe por vibrações ou o que quer que seja, que seja pelo 
caminho da vibração e da expansão da consciência, caminho que nós escolhemos para vocês e que 
vocês também escolheram, a maioria de vocês sobre a terra. Mas todo o resto, está uma bagunça. 
Quando é que vocês vão parar de acreditar nessas bobagens ? Do que é que vocês têm medo ? E eu 
me dirijo a você : « Do que você tem medo ? ». Você tem medo do que você não conhece, e você 
queria conhecê-lo sem vivê-lo tanto isso dá medo. 
 
 
Questão : é longa a Eternidade, sobretudo para o fim.   
 
Como nunca teve início, é melhor ainda. É longa para a pessoa, sim, eu o concebo perfeitamente. Digo 
a vocês que nós também, lá onde nós estamos, teríamos preferido em grande medida encontrarmo-
nos em outro lugar do que neste sistema solar já em 2012, hein, e mesmo 2011. Mas nós estamos 
submetidos, vocês estão submetidos, a um banho coletivo, aí vocês não podem nada. No entanto mais 
uma vez, aí eu falo mesmo dos medos, é necessário parar com as crenças, porque vocês falam por 
exemplo da alma. Quem pode me descrever sua alma ? Quem pode me descrever o Espírito ? Quem 
pode colocar palavras sobre o Absoluto ? Isso não serve para nada. Ah sim, eu poderia ser poético e 
pelas palavras, como Uriel, conduzi-los à fronteira, mas enquanto você não soltar, você não pode 
passar. 
 
A vantagem, é que aí, no fim deste ciclo da humanidade confinada, todos vocês, sem exceção, são 
liberados ; isso é maravilhoso. Mas depois, se você deseja recomeçar a experiência da consciência, 
você tem toda a liberdade, mas duvido muito, a menos que há alguma coisa a cumprir em relação ao 
Espírito, hein, eu falo dos papéis, das missões de encarnação, eu não falo da encarnação 
absolutamente, mas à parte esses casos raros, aquele que prova o Absoluto e que desembaraçou-se 
da forma, pela morte ou pela Ascensão, não terá mais de modo algum desejo nem ideia de fazer o que 
quer que seja porque ele está na beatitude eterna, onde o tempo não conta, onde não há espaço, 
onde não há dimensão, onde não há projeções, onde não há história. É sua Morada, é o que você é. 
 
Assim evidentemente, o ego, quando eu digo isso, vai sentir-se apreendido de um vazio 
incomensurável, e depois se o ego é muito forte, ele vai dizer « Oh lá lá, é manipulação ». Mas nesse 
caso eu o convido, se você tem uma formação científica, a olhar objetivamente o que se desenrola 
sobre a terra e que suas mídias obstinam-se em lhes esconder. Há curvas exatas a traçar, seja sobre os 
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sismos, sobre as tempestades, sobre os buracos na terra feitos pelos dragões, que seja sobre a 
organização social, e vocês verão bem que este mundo está acabado, totalmente acabado. 
 
Quando eu disse isso chamando-o de planeta-grelha, já havia interrogações, mas mais no futuro. Aliás 
o Fogo que alguns descrevem, há quem queima literalmente, mas eu os lembro que o Fogo vibral, ele 
aquece mas ele não queima, e o Fogo Ígneo é tão ardente que vocês não sentem nada. Aquele que 
sente é a pessoa. Isso quer dizer o quê ? Que a pessoa ainda está aí. Aquele que vive o Fogo Ígneo, o 
Impessoal, o Absoluto, chame-o como você quiser, certamente em que há momentos em que ele 
sente o Fogo, mas ele não arde, ou ainda essa ardência é uma ardência de Amor como lhes descreveu 
a Irmã Yvonne Aimée, como Hildegarde lhes descreveu, como lhes descreveu Gemma e Teresa com 
suas próprias palavras e suas próprias experiências. 
 
Você acredita que quando você é Absoluto, mesmo com uma forma, e que você está em êxtase, você 
deseja retornar para uma limitação qualquer ? Então o que se expressa através de sua questão, é o 
que resta da pessoa, nada mais e nada menos. Vocês têm irmãos e irmãs que arderam intensamente 
em diferentes lugares do corpo, ou no nível do corpo ; está muito bem arder, isso quer dizer que a 
pessoa está prestes a desaparecer, mas esse Fogo Ígneo, ele sopra do Espírito, tudo o que nós 
tínhamos evocado, o Coro dos Anjos, o Espírito do Sol, o Impessoal, tudo isso, essa ardência é um Fogo 
de Amor. O que sente a tortura da queimadura, é a pessoa. 
 
Então certamente, aqueles entre vocês que têm jogado os jogos espirituais, e mais uma vez isso não é 
nem uma crítica nem um julgamento, é um esclarecimento, e como eu o disse agora mesmo, eu tenho 
vontade de rir, o Liberado vivente, ele tem vontade de rir quando ele vê irmãos e irmãs que se 
debatem em um Fogo intolerável ou uma dor intolerável. Mas sim, vejam simplesmente o que isso 
quer dizer. Naturalmente que o Fogo os queima, isso quer dizer que há alguma coisa para queimar, é 
muito simples. Caso contrário, se vocês mesmos são Luz, é o que a Luz ? É o Fogo também, 
obviamente, o Fogo do Espírito, e é um gozo não é uma queimadura. 
 
Aliás, há quem tem vivido essa ardência do Fogo Ígneo e cristalizou, eles estão bloqueados nas costas, 
no ventre, nos ombros. Portanto isso quer dizer o quê ? Que ainda há uma pessoa. Porque se não há 
nenhuma resistência e a pessoa chega a se apagar muito rápido, não há mais mental, não não mais 
emoções, e o Fogo Ígneo é um gozo que é magnificado, eu diria, em relação ao Maha Samadhi yogue. 
É mais do que o êxtase, é mais do que a íntase. 
 
Vamos, continuemos. 
 
 
Questão : você pode trazer dados precisos sobre as linhas de tempo e sua eventual incidência sobre 
os processos em curso para a Terra e seus habitantes ? 
 
Bah, é muito simples, todas as linhas temporais, e não resta mais do que uma, ela é inelutável : é o 
aparecimento de Hercóbulus, o planeta-grelha, e o fim da 3D dissociada, e o retorno à Eternidade. É a 
única linha temporal que resta, não há outra. Desde que a Onda do Éter subiu do núcleo cristalino da 
Terra antes da primavera do ano de 2012, não há mais nenhuma linha temporal possível do que aquela 
que nós descrevemos, quer vocês a aceitem ou não ; vocês a viverão em tão pouco tempo que nós nos 
colocamos a rir com vocês. 
 
Se vocês percebem as linhas temporais, é que vocês estão fixados sobre coisas que não existem e que 
não existirão jamais, são vias temporais, linhas temporais sem nenhuma escapatória, é o beco sem 
saída. Uma vez que há um momento coletivo que eu chamei de planeta-grelha, o Apelo de Maria, e o 
planeta-grelha final. Aliás é ainda muito mais simples do que isso, o que se instala agora, se vocês 
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estão na Paz, não uma paz que vocês buscam pela meditação, mas o que chamaria de uma paz natural 
que é a Graça, mais nenhuma questão pode surgir. 
 
Vocês podem se colocar a questão do horário do trem, de um itinerário a seguir, mas no nível da 
consciência, do mental, das emoções, é límpido e claro : não há mais nada. Há somente a plenitude 
dessa vacuidade que é a instalação do Absoluto na forma apesar dessa forma, porque a vivência 
daqueles que são liberados agora não é mais o que dizia Bidi « o Absoluto com forma », que ele 
diferenciava do « Absoluto sem forma ». Vocês são Absolutos sem forma e Absolutos com forma, os 
dois estão sobrepostos, o que explica essa renovação, para alguns irmãos e irmãs aqui, do sentimento 
de plenitude, de paz, de desaparecimento de todas as dores, de todos os sofrimentos, de todas as 
emoções, onde resta apenas a magia do instante presente e da Vida. 
 
Mas enquanto vocês correm, ou enquanto vocês falam de vocês, de seus pequenos interesses, de seus 
pequenos futuros, de suas pequenas preocupações, vocês não podem vivê-lo. A Luz toma todo o 
espaço quando vocês são Absolutos, sem forma e na forma. Não há nenhum lugar para outra coisa, 
nenhum. E isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro, até um certo ponto em que muitos de vocês 
perceberão que realmente e concretamente não podem mais dormir, não podem mais comer, não 
podem mais participar do que quer que seja, mas se tornarão cada vez mais luminosos, transparentes, 
diáfanos. Vocês o verão em suas formas, em seus olhos, em sua tez, em seus gestos, em suas palavras. 
Isso vocês o são todos, nós o somos todos. Se vocês veem uma distância ou têm a impressão de que 
vocês têm alguma coisa a percorrer, bah, é simplesmente que vocês têm de soltar, é tudo ; o que quer 
que vocês tenham vivido, vocês não soltaram sua pessoa e sua personalidade. 
 
Então naturalmente sua pessoa vai dizer : «  Mas não é possível ». A personalidade, a pessoa 
encontrará sempre coisas para dizer, mesmo nas coisas as mais perfeitas e as mais realizadas. Eu os 
convido, como eu disse, a talvez reler alguns testemunhos, aquele de Teresa, aquele de Gemma, sobre 
suas vidas, a tensão para a Luz que é o último abandono que Hildegarde lhes descreveu, porque vocês 
têm coisas chave ali. Naturalmente se vocês querem utilizar técnicas, vão, hein. Divirtam-se entre 
vocês, façam sessões de magnetismo, de osteopatia, e mesmo sessões de fofoca, se quiserem, sobre 
aqueles que não estão ali ; é humano, é normal. Vão totalmente. 
 
Vocês sabem, eu já disse, isso foi dito pela boca do Cristo, que Deus, a Fonte, vocês chamem como 
quiserem, vomita os tépidos, porque os tépidos são aqueles que não se comprometem jamais – e eu 
não falo de vontade, aí, eu falo de comprometimento. Mas tudo isso explode na cara neste momento, 
quer vocês tenham consciência ou não neste instante. A realidade das mudanças materiais, quero 
dizer de seu sistema biológico encarnado, como da Terra, é mais do que evidente. 
 
Então, outra intervenção ou outra questão. 
 
 
Questão : eu aprendo piano com um professor que afirma que é acessível a todos chamar sua música 
interior. Eu me conecto ao meu ser interior e toco de olhos fechados. Eu não sei o que eu toco, é uma 
improvisação. Devo continuar ou estou em vias de me extraviar ? 
 
Se extraviar ? Certamente não. Quando se diz que o mundo inteiro está em vocês ; Chopin, Bach, 
Mozart, Caccini, Tartini, os Italianos, os Austríacos, eles estão todos em vocês. Certamente que, se 
vocês têm a possibilidade de se esvaziar completamente, ou seja de desaparecer e chamar a criança 
interior ou o músico interior, se vocês têm essa confiança e essa certeza, que não é uma crença, mas 
está ligada à experiência, vocês poderão tocar piano ou não importa que outro instrumento sem 
nenhuma técnica ; mas tudo depende da confiança. 
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Então você vê, através da questão que você me formula aí, você tem confiança ? É evidente que não, 
uma vez que você coloca a questão. A partir do instante em que há escolha, não há Liberdade. A partir 
do instante em que você tem a impressão de escolher entre o que é bem e o que é mal, o que você 
come, o que você não come, o que você deve continuar ou prosseguir, ou parar, você está na pessoa, 
sem isso a questão não se coloca. O Liberado vivente, e sobretudo agora, no instinto da Luz, as coisas 
chegam espontaneamente, não há esforço a fazer. Se você faz um esforço, é que há ainda alguém 
capaz de fazer um esforço, ou seja sua pessoa. 
 
Certamente vocês têm inumeráveis meios para tentar se aproximar da Infinita Presença e do momento 
em que vocês soltam completamente, vocês têm de escutar o Impessoal, escutar Uriel, vocês têm os 
cristais que permitem isso, vocês têm a Dança do Silêncio, vocês têm as Liberações memoriais de 
Ramatan ; vocês podem se divertir com tudo isso é claro. Mas quando eu digo « divertir », estejam 
conscientes de que é um jogo que concerne à pessoa e que lhes permite delimitá-la ainda mais em 
todos os recantos escondidos aos quais vocês estão identificados. Falei da maledicência, o fato de 
estar apegado à História, a uma projeção em uma data no futuro 
 
Porque em definitivo, aquele que é liberado, o Absoluto, o Último, vocês chamem como quiserem, o 
Jnani, hein, eu creio, se diz. O Jnani, quer tenha um corpo ou não, isso não tem nenhuma importância, 
ele encontrou quem ele estava além de qualquer sentimento de « Eu sou ». Ele não é mesmo mais o 
« Eu sou Um », ele não é mesmo mais o observador, ele não é mais a testemunha, ele não é mais a 
consciência – ele é nada, e assim ele é Deus. 
 
Mas o problema, é quando « Deus » quer jogar com os outros ; é o que fizeram os Arcontes, e aí isso se 
passa muito mal, a prova : vocês estão confinados aqui ainda. Vocês não podem pretender apoiar-se 
sobre algo que vocês teriam compreendido para dar o último passo, nós sempre lhes dissemos, o que 
quer que vocês tenham vivenciado. Então é claro, há... o ego é  muito astuto, porque quando você diz : 
« Ok, eu capitulo », o que é que ele vai lhes dizer ? « Ah sim, mas isso será mais simples se você deixa 
sua casa »,  « Isso será mais simples se você muda de companheiro », « Isso será mais simples se você 
muda de lugar ». Mas tudo isso, é a flauta do ego. Ah eu amo a expressão « flauta do ego », ou « o 
ego-flauta » se vocês querem, é a mesma coisa, hein. 
 
Então é muito simples, se ainda existe uma questão em vocês, vocês não estão livres. Eu falo de uma 
questão que vocês se colocam a vocês mesmos, hein, não das questões que vocês colocam para nós, 
sem isso não haveria mais questões, certo. Mas o que vocês se perguntam a vocês mesmos, sobre 
vocês mesmos ? O que é que vocês se perguntam sobre amanhã ? O que é que vocês se perguntam 
sobre suas histórias afetivas ? O que é que vocês se perguntam sobre sua saúde ? Ainda uma vez, não 
confundam isso com a negligência, hein. Aliás simplesmente observem sua vida : vocês observam 
alguma coisa, não há nem sofrimento, nem emoções, nem pensamentos, nem cogitação, porque vocês 
estão além disso. É porque vocês estão posicionados acima disso, vocês estão posicionados ao 
contrário em pleno coração disso, no Coração do Coração como nós temos dito, no Fogo Ígneo. 
 
Outra questão. 
 
 
Questão : em um sonho, eu saí do metrô com minha mala. De um golpe a mala escapou e correu a 
minha frente para a estação. Ela se colocou entre as pessoas a toda velocidade e me foi impossível 
recuperá-la. Poderia me esclarecer sobre esse sonho ? 
 
Certamente. De início, é necessário compreender que você sai do metrô, ou seja do subterrâneo : seu 
inconsciente está extremamente atravancado de bagagens inúteis : a mala. O que faz a mala com a 
Luz ? Ela se vai, há um trem para tomar é claro – a Liberação – e você, você corre atrás da mala. Você 
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vê o que isso quer dizer, não é, hein ? Como as pessoas que morrem e que chegam no céu, entre 
aspas, nos mundos astrais com malas, hein ; elas não compreenderam nada, os pobres. 
 
Assim há sonhos que lhes mostram simplesmente que vocês têm uma entrega, um trem para tomar, e 
vocês saem de seu inconsciente ou de sua vida a mais densa para tomar o trem para ir a outro lugar, 
de acordo ? O que é que vocês colocam antes – aliás ela lhes escapa -, é seu inconsciente, são seus 
pesos, suas memórias, vocês pensam arrastá-las com vocês ?  Além disso, eles os precedem vão na 
frente de vocês : a mala, ela corre. Você não tem de recuperar seu inconsciente, deixe-o chegar ao 
trem, você não tem necessidade de bagagens. Quando a mala chegar ao trem, se ela chegar antes que 
ele parta, ela se volatizará. 
 
Assim você não tem necessidade de nenhuma bagagem, você não tem necessidade de nenhum peso, 
você não tem necessidade de nenhuma referência a um passado qualquer, a qualquer vida passada, a 
qualquer história, a qualquer futuro. Isso pede, esse sonho, para se tornar leve, e apreender que você 
não pode perder o trem, é impossível mas a mala, ela perderá o trem. Isso é seguro. 
 
Outra questão. 
 
 
Questão: é um outro sonho. Estou em um pequeno castelo em curso de restauração. Há irmãos e 
irmãs encontrados aqui. Um artesão pinta um mural, ele me diz para visitar todas as peças, mas eu 
tomo um corredor que me conduz a um escritório no coração da casa. O casal que dirige esse lugar 
está com uma menina. A mulher me convida a entrar, o homem estando um pouco hostil, ela me 
pede para cuidar da menina. Eu me sento perto dela e a cerco com meu braço. Saindo eu cruzo com 
um irmão que oferece um buquê de flores a uma outra menina presente. 
 
Mas é muito simples. No lugar de explorar as peças, as numerosas Moradas do Pai, você se encontra 
no centro onde você fica, como você o disse com um casal, que é seu próprio Masculino sagrado e seu 
próprio Feminino sagrado, que te apresenta uma criança que tem necessidade de proteção. O que é 
essa criança ? É o que foi chamado a Criança interior, a inocência, a paz, o instinto da Luz do qual eu 
lhes falei hoje. 
 
Então você foi atraído para o castelo, pela decoração, as pinturas, os murais como você disse, e no 
lugar de visitar as numerosas Moradas da Mansão, que é de fato a Mansão do Pai, você se encontra no 
centro, e aí, você encontra o quê ? O Masculino sagrado, o Feminino sagrado e a Criança interior. É aí 
onde a Luz te conduz neste momento mesmo, para todos, cada um sobre a terra, não somente para 
você através desse sonho. 
 
Certamente, segundo seu imaginário, segundo seus fantasmas, segundo suas representações 
interiores, isso poderia ter se apresentado diferente. Mas aí, é muito belo, você tem alguém que vê um 
castelo, que vê seus afrescos, que reconhece irmãos e irmãs, que decide partir para explorar as peças, 
e que se encontra no centro. 
 
Assim esse sonho o convida a ir ao Coração do Coração, ao Centro do Centro, e a deixar sua Criança 
interior, saída da fusão de seu Masculino sagrado e de seu Feminino sagrado, emergir. E efetivamente, 
há necessidade de estar de algum modo protegido e guiado, não pela sua pessoa, mas simplesmente 
por sua presença material. Eis o que vem te dizer esse sonho. A Criança interior nasceu, você a 
encontrou, ela te foi confiada. Não há mais nada a buscar, há somente a realizar a totalidade do que 
você é em relação a esse sonho, deixando a Criança interior se exprimir, estando à sua escuta. 
 
Podemos continuar. 
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Não temos mais questões escritas. 
 
Então passemos às questões orais, a menos que vocês tenham necessidade de fazer o silêncio de 
minhas palavras. 
 
 
Restam cinco minutos antes da pausa, podemos fazer um pouco de silêncio ? 
 
A menos que haja uma questão particular, efetivamente podemos permanecer no silêncio. 
 
Muitos mestres, no passado lhes falaram desse silêncio. Se vocês não são capazes de estar em silêncio, 
seja nas conversações, seja no interior de vocês, vocês não podem ser Absolutos. Mas vocês não 
podem buscar o silêncio lutando contra o barulho, eu creio que eu respondi... eu falei um pouco disso 
em uma questão precedente. 
 
O silêncio decorre de sua eternidade e do que vocês são. Enquanto vocês buscam o silêncio interior, 
isso quer dizer que ele não está aí, é assim simples. Ao contrário se ele lhes chega, sem que vocês 
percebam, por estarem distraídos, por perderem o fio, e se encontrarem sentados, seja diante de uma 
tela, diante de uma flor, diante de um inseto, diante da natureza, e vocês estão prontos para olhar 
deixando seu olhar flutuar, aí vocês desaparecem, cada vez mais assim, porque vocês não estão mais 
voltados para vocês mesmos, vocês estão voltados para a verdadeira Vida, que não é exterior, mas que 
é tudo o que vocês são. E isso vocês o vivem, certamente, é importante. 
 
Assim o silêncio interior pode muito bem se acomodar de palavras e de barulho, é um estado de 
vacuidade interior. É nesse sentido que o Impessoal, através dos jogos vibratórios e dos jogos de 
consciência e das palavras, os tem conduzido, tomando pela mão, ao último limiar do Coração do 
Coração. 
 
Então façamos o silêncio antes que vocês possam ir tagarelar um pouco e trocar entre vocês, não é, e 
nós retomaremos em seguida. Eu teria coisas a dizer é claro, ainda, evidentemente muito, mas 
esperarei quando das outras questões, se possível orais desta vez, porque nós teremos um pouco 
menos de tempo, esperando um outro dia, não é ? Agora façamos silêncio durante alguns minutos. 
Não há nada a buscar e nada a esperar. 
 
 
… Silêncio… 
 
Bem, então meus caros amigos, eu lhes digo : «  Após sua pausa » se bem empreendi. Até qualquer 
hora. 
 
 

*** 
 

Tradução do Francês: Ligia Borges 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/o-m-aivanhov-qr-partie-1-mars-2016/ 
 
  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/o-m-aivanhov-qr-partie-1-mars-2016/
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OMA - Q/R - Parte 2 - Março 2017 
 
   
Eh bem caros amigos, agora nós vamos continuar suas questões e também o que eu tenho a dizer. 
Então comecemos, se há a escrita ou a oral ; não hesitem em intervir no final de minhas respostas. 
 
Nós podemos começar. 
 
 
Questão : em 31 de dezembro de 2005 você deu uma prece secreta transmitida por seu mestre 
Orionis. Você pode cantar ou pronunciar essa prece ? Ela é atual para estes tempos ? 
 
Uma prece ? Não é uma prece... 
 
 
Questão : posso dizer as palavras. 
 
Diga, eu te escuto.  
 
 
Questão : Abraham, Abraham, Abraham, Shaddaï, Shaddaï, Shaddaï, OM, OM, OM, Shaddaï El Chaï, 
Abraham. 
 
Não é uma prece ; o termo exato, se você quer, seria evocação ou invocação, ou seja fazer apelo ao 
Espírito de Abraham, o Espírito dos Melchisedeques. É quando há uma demanda urgente. Não é uma 
prece para repetir, é uma evocação ou uma invocação que apela à energia que era chamada, em 
hebreu, na época, Shaddaï El Chaï, e que está ligada diretamente aos Melchisedeques que 
encontraram Abraham e mais tarde o rei Salomão. Portanto é mais um apelo do que uma prece, é uma 
demanda que está ligada à obtenção de algo preciso no nível material, mas sobretudo quando há uma 
necessidade, se posso dizer, de Luz mais importante para permitir a uma situação ou a um elemento 
dado se amenizar, não é ? 
 
Assim não se pode orientar para qualquer tipo de demanda. É um apelo direto aos intercessores, eu 
poderia chamá-los, da Luz, que são os Melchisedeques, que estão ligados ao que eu havia chamado há 
muito tempo : o Ancião dos dias. São energias que permitem, por meio dessa prece como você diz, 
fazer apelo à consciência dos Melchisedeques, à consciência livre da Luz quanto ao seu agenciamento. 
Eis o que eu posso dizer. Por que você quer utilizá-la ? 
 
 
Questão : a pessoa que colocou a questão pensava que era um mantra, e como você falou de escutar 
essa prece, ela queria que alguém a cante ou diga. 
 
Sim, existem cantos que foram feitos por alguns seres que têm guianças particulares, concernentes em 
particular ao que eu chamaria, sem mais detalhes se vocês querem, as linhagens Enoquianas.  E as 
preces, essa prece, essa evocação mais precisamente, efetivamente foi composta como música, mas 
não conte comigo para cantá-la. 
 
Mas não é um mantra, não mais. Os mantras, são algo que efetivamente se vai repetir, por exemplo o 
mantra que está ligado à Fonte, quando ele foi criado, sintetizou, um corpo de manifestação sob o 
nome de Haidhakan Babaji. Aí há um mantra, e a repetição do mantra cria uma atmosfera vibratória 
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para a liberação, por exemplo, mas não é um canto, são mantras no sentido oriental típico do termo, 
enquanto que lá não é de forma alguma oriental, é realmente ligado à história deste mundo. 
 
Outra questão. 
 
 
Questão : eu vou me ausentar por uma semana longe de minha filha de quinze meses. Como 
prepará-la para que ela não sofra essa separação física e evitar qualquer traumatismo ou programa 
de abandono nela ? Desde esses quinze meses, nós estamos juntas quase 24 horas por dia. 
 
Eh bem isso se chama uma mamãe fusional. De qualquer maneira você terá problemas, porque 
quando você mantém uma presença – mesmo sendo a mãe ou o pai da criança – quase constante, 
você não permite a essa criança abrir-se para o mundo, assim você o atrasa em seu desenvolvimento, 
sob o pretexto de proteger, você não lhe dá a ver outra coisa a não ser o que ela conhece. E portanto 
ela se apega, como você o diz, de maneira exclusiva ao seu ambiente mais próximo. 
 
Então a etapa prévia, é evidentemente antes de abandoná-la uma semana, colocá-la em segurança em 
algum lugar por algumas horas, para testar suas reações. Mas eu insisto dizendo-lhe que aí, foi você 
que criou esse aspecto fusional e quem seria responsável, se houvesse a menor ferida nesse ser. E para 
isso, é muito simples de evitar : comece com a aprendizagem dessa separação, dessa fusão confiando 
essa criança à família, aos amigos, apenas por uma hora, duas horas. Você imagina, eu já suponho que 
essa criança, desde que ela não te veja, uma vez que você viveu quinze meses com ela, deve ficar 
assustada. Esse é o problema de todas as relações fusionais, onde sob o pretexto de um amor 
maternal, protetor, para evitar as energias negativas, se confina a criança em uma gaiola dourada. Não 
quero dizer que você o tenha feito, mas o resultado é muitas vezes equivalente a isso. 
 
A ferida do abandono não pode existir, por exemplo, nos recém-nascidos que foram colocados na 
creche, com os amigos, e que viu muito do mundo.  Nesse caso seria muito mais difícil gerá-la do que 
quando a criança teve uma atmosfera de vida sem contato com o exterior, com a mãe ou com o pai, 
ou com os dois é claro, onde aí, a criança constrói muito rápido, quando dessa primeira aprendizagem 
da primeira infância, ela não faz senão se embeber da energia dos pais, alimenta-se disso 
exclusivamente, uma vez que não há outra fonte de alimentação, uma vez que a criança não foi 
colocada (por apenas algumas horas ou alguns dias) em meio à família ou mesmo de um 
desconhecido, que é por exemplo uma babá que cuida da criança. 
 
Portanto os maus hábitos são tomados pelos bebês muito rápido, porque é o período da 
aprendizagem. Então é necessário ir progressivamente. Mas o simples fato de pensar que ela pode ter 
uma ferida de abandono é efetivamente prejudicial para o bebê, porque a verdadeira fusão, como 
você o sabe, ela se passa de coração a coração, essa não é uma fusão porque a carne está presente. A 
partir do instante em que você se ausentar, eu creio durante uma semana é necessário simplesmente 
que, mesmo que você não esteja lá fisicamente, você estabilize esse coração a coração com sua 
criança de quinze meses, o que é muito possível, e mesmo desejável, eu diria.  Quero dizer que apesar 
da ausência física da mãe, talvez com a ferida do abandono, ela não poderá se instalar se a cada dia, 
no silêncio de seu coração, você coloca sua criança em seu coração e você coloca você mesma em seu 
coração.  Isso não necessita de palavras, isso não necessita de exercícios complicados, é apenas uma 
atitude de sua consciência. 
 
Isso dito, tudo poderá se passar muito bem. Mas quando se vive de maneira constante com um ser, 
sobretudo com um bebê... com os adultos não é parecido, em geral não se suportam mais ao fim de 
dois dias juntos, mas é diferente, um bebê não é a mesma coisa, sobretudo se é sua mãe que é assim. 
A abertura ao mundo, para um bebê, deve se fazer a partir do fim do aleitamento.  Nesse momento o 
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bebê deve estar em contato ao menos cinco minutos por dia, e muitas vezes, todos os dias, com outras 
consciências, justamente para evitar esse princípio de focalização sobre a mãe que causa 
sistematicamente o que vocês chamam uma marca materna, e uma marca frequentemente 
transgeracional. 
 
O bebê, retém isso, embebe-se de todas as informações de seu lugar de vida. Se você lhe propõe 
apenas um lugar de vida, em permanência, ele certamente tomará toda a benevolência e todo o amor 
que você lhe dá, mas também toda sua história, sem ter a possibilidade de escolher, se posso dizer, o 
que é bom e o que é mau. O bebê é uma esponja, e como reforçar uma esponja ?  Não é como vocês, 
quando adultos vocês são « esponja », vocês têm a impressão de sofrer, de tudo sentir, de serem 
afetados por ondas, pelos alimentos, pelos pensamentos, pelo barulho. Em uma criança, isso não 
funciona assim ; é uma esponja, mas ela não retém nada, exceto exatamente o que vai se repetir todos 
os dias. Isso é algo muito importante. 
 
Atualmente, insiste-se muito, eu creio, sobre a gravidez da mãe, de falar com o bebê, de fazê-lo 
escutar música, e assim que a criança nasce, com frequência os pais se apropriam dela e vivem sem 
contato com o mundo exterior, quando eles têm essa oportunidade.  Isso é muito nefasto. O Amor 
deve se exprimir independentemente desse aspecto visual permanente com a mãe, senão, quer vocês 
queiram ou não, a criança vai guardar, enquanto esponja, um acontecimento que ela atravessa, mas 
que é sempre o mesmo... uma sequência de informações da mãe e do pai vai se encontrar 
diretamente gravada na consciência e no DNA, e vocês não podem nada.  Portanto é necessário 
corrigir, eu diria, muito rápido, e muitos dos erros as mães cometem com os primeiros, mas não com o 
segundo, porque aí, elas veem rapidamente todos os efeitos secundários dessa abordagem fusional 
maternal que tem enormes inconvenientes. Sob o pretexto de proteger se faz tudo exceto proteger. 
 
Agora, não é o caso de se culpar em relação a isso. Se a questão tivesse sido colocada bem antes, eu 
teria respondido com prazer bem antes. Aí, o bebê tem, eu creio quinze meses é isso, portanto mais de 
um ano. Portanto é necessário que essa aprendizagem se faça muito rápido, isto é que o bebê seja não 
somente confrontado com os brinquedos ditos de atenção, mas a atenção a mais importante, que é 
sobretudo através da consciência, ou seja os encontros que esse bebê faz. E mais há encontros, mais 
há seres que são vistos, e não somente os brinquedos de casa, que outras consciências humanas 
entrem em comunicação com o bebê, muda definitivamente o comportamento porque o bebê capta 
tudo, mas ele vai reter apenas alguns elementos. Mas se é sempre o mesmo elemento vibratório que 
lhe é proposto, ele fica gravado em seu DNA. Mas acalme-se, todas as mães, a maioria das mães fazem 
isso com o primeiro bebê. Elas nem mesmo ousam colocá-lo no quarto para dormir, elas ficam com 
eles, e depois, o bebê, ele vai pegar o hábito, e sobretudo ele não terá outro ponto de referência. 
 
Portanto a ferida do abandono, ela se constrói já, antes mesmo da separação, porque há uma tal 
certeza da presença da mesma vibração que quando ela se vai, quando a mãe se vai, mesmo que por 
algumas horas, o bebê está realmente perdido. O que não é o caso, mesmo para um bebê que 
choraminga quando ele deixa sua mãe, quando ele é muito pequeno, mesmo se ele não está contente, 
eh bem, mais tarde o resultado será profundamente diferente. Eu diria mesmo que um bebê entre 
zero e um pouco perto de um ano tem necessidade enormemente de estímulo, que isso sejam os 
gritos, que sejam as doenças, que seja a febre, que sejam os pais que se criticam, porque tudo isso é 
importante em sua construção. Sob o pretexto de preservar a criança, o que é que se faz ? Ela é 
privada de sua liberdade. É exatamente o funcionamento de sua sociedade, como vocês a veem todos 
os dias, prefere-se a segurança à liberdade. Mas a segurança mata a liberdade, a liberdade de ver, a 
liberdade de empreender, a liberdade de viver livremente seus afetos, suas emoções e seus hobbys, 
como suas atividades mentais mais tarde. 
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E isso, é um comportamento que está ligado à predação deste mundo, e a um comportamento 
maternal em que as mães são persuadidas de que os filhos são seus filhos. E há grandes poetas e 
grandes escritores que têm dito que os filhos não são seus filhos. Vocês lhes devem amor, é claro, 
porque eles veem de sua carne, mas seu Espírito não vem de vocês, sua alma não vem de vocês ; 
muitas vezes é uma alma, aliás, que esteve em conflito com a mãe ou o pai em vidas passadas, com 
histórias sórdidas, de morte, de assassinato, de violência, e tudo isso deve ser reparado. E se a mãe ou 
os pais têm medo de que o bebê pegue isso ou aquilo, ou seja contaminado pelas energias exteriores, 
vocês vão induzir medos importantes nesse bebê, vocês veem. É necessário não reagir como um 
adulto, o bebê tem necessidade desses estímulos, e mesmo de ter as nádegas sujas, e mesmo de se 
sentir mal, e mesmo de não fazer seu arroto e chorar durante horas, vocês veem ? O rototo, é o arroto, 
hein. Eu não sei se ainda se emprega essa expressão, então eu especifico, o rototo. 
 
Assim se vocês querem, atenção. Atenção quando vocês têm um bebê que ultrapassa um ano, de fazer 
a aprendizagem dessa separação. Pode ser a avó, pode ser o avô, pode ser uma irmã, uma amiga de 
confiança, uma babá, mas é necessário imperativamente que o bebê seja livre. A ferida do abandono, 
paradoxalmente, não acontece a alguém que foi realmente abandonado na pequena infância ;  não 
todo bebê, ele não se lembrará, mas a partir de cinco – seis anos, a criança se culpabiliza porque ela 
acredita que ela é responsável pela partida de seu pai e de sua mãe, essa culpabilidade se transforma 
sempre.  Essa não é mais uma ferida de abandono, na idade adulta, é um fator de ultrapassagem, 
enquanto no bebê, vocês induzem o que vocês vivem, vocês induzem o que vocês são, vocês veem. 
Portanto aí, há uma aprendizagem da separação a fazer, para que não tenha de viver o abandono 
depois. 
 
O sentimento de abandono que sobrevém mais tarde, uma vez que o sentido de ser uma identidade, 
uma individualidade, apareceu, por volta de quatro ou cinco anos como diria Bidi, geralmente antes 
dos quatro anos, como disse Bidi, é evidente que não há lembranças, exceto se efetivamente há uma 
única lembrança, isto é uma única vibração, a vibração da mãe, de sua alma e de sua história, ou de 
seu Espírito. Assim mais os estímulos são numerosos... vocês sabem, tem-se o hábito de dizer : é 
necessário não fazer barulho, o bebê dorme, etc, etc., mas é falso. Mais vocês despertam o bebê, 
mesmo na raiva, com choros, mais vocês o fazem rir, mais vocês o deixam, mais vocês dizem coisas, 
mesmo se ele não lhes responde, mais vocês vão mostrá-lo a outros irmãos e irmãs humanos, mais ele 
será livre, já, e não poderá nunca construir uma ferida de abandono. Então a ferida de abandono se 
constrói justamente quando há uma autoridade maternal ou paternal que está muito presente, 
porque necessariamente há um momento em que há uma separação. Vocês veem o que eu quero 
dizer ? Então é preciso corrigir um pouco. E isso é válido para todos os bebês, hein, eu disse mais ou 
menos até um ano. 
 
Outra questão, ou se quiserem um complemento em relação a isso, não hesitem em intervir, hein. 
 
 
Não há mais questões escritas, passamos às questões orais. 
 
Questão : um amigo me disse que quando olha o céu, à noite, da Terra, se vê estrelas, e quando se 
olha a Terra do espaço, não se vê estrelas. E que quando se está em um avião e em altitude, somos 
impedidos de olhar a noite, pede-se para baixar as cortinas... 
 
Quem pede isso ? 
 
 
Questão : as aeromoças, no avião. A regra é baixar as cortinas. Tomei avião várias vezes e não me 
recordo de ter visto estrelas, do avião, à noite. 
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Isso pouco importa,  porque vocês têm objetos que estão ainda mais altos que se chamam satélites, 
dos quais alguns estão sempre no mesmo lugar porque eles estão sobre equilíbrios de força, eu não sei 
mais como isso se chama... 
 
 
Questão : geoestacionário 
 
Geoestacionários. Há câmeras. Essas câmeras elas lhes mostram estrelas, não ? 
 
 
Questão : sim 
 
E o que é essa história de não ver estrelas no céu ? 
 
 
Questão : era uma pergunta. 
 
Há estrelas em avião, sim. E ao contrário, se as cortinas estão fechadas, é simplesmente para não 
serem incomodados pelas luzes no momento em que o sol se levanta, ou pela luz da lua que é muito 
forte, é tudo, para que as pessoas possam dormir. 
 
 
Questão : quando aumenta o calor em meu corpo, a vibração aumenta a tal ponto que todo meu 
corpo treme. É um efeito particular ou o processo normal da transformação do corpo ? 
 
É a vibração. A vibração pode se tornar um tremor. Isso quer dizer que a fase de integração ou de 
ajuste do efêmero sobre o Eterno não está terminada, muito simplesmente. 
 
 
Questão : quando está terminada, não há mais tremores de modo algum ? 
 
Certamente. E o Fogo não é vivido como o fogo, sabe-se que é o Fogo mas não é vivido como o fogo ; 
isso não queima, isso não esquenta. Pode esquentar em alguns lugares que vocês conhecem, que são 
os pés e as Portas, mas o conjunto do corpo mostra simplesmente que o calor é uma dissipação das 
resistências, quando esse calor é vivido como difícil, como causador de suores, a impressão de sufocar 
ou faltar ar, ou de não ser consistente. É a luz que queima as resistências por intermédio do Fogo 
Ígneo. A partir do momento em que tudo está queimado, não há mais nenhuma razão para tremer, ou 
mesmo vibrar, exceto se você o decide, mas você não é afetado pelo Fogo Ígneo, no nível dos sintomas 
corporais desagradáveis como o sentimento de ser queimado por um fogo terrível. 
 
E eu os lembro, para aqueles que vivem esse Fogo Ígneo com esse calor do corpo, quando vocês 
receberem, não o impulso do planeta-grelha final, mas a visibilidade real, ocular, de Nibiru, vocês 
estarão submetidos ao mesmo fogo, o que explica, e eu já disse, que alguns irmãos e irmãs terão 
problemas com seu cérebro, eles grelharão realmente. Não é por nada que eu falei do planeta-grelha, 
mas o que grelha, é apenas a carne, certamente não a alma uma vez que ela se desencrava (se ela 
existe), do corpo, a partir do momento em que há essa espécie de cremação pela radiação. 
 
Uma cremação é uma palavra um pouco forte. Da cremação, restam apenas as cinzas, mas ali resta 
ainda o corpo, pelo menos até o planeta-grelha final. Aliás para alguns entre vocês que vivem seja os 
encontros na natureza ou em seu leito, às vezes vocês percebem essa bruma adamantina, quer ela 
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esteja em seu leito ou na natureza. Se vocês estão em seu leito, é muito simples, se vocês esticam o 
braço para o que vocês veem, verão sua mão desaparecer simplesmente, vocês não verão mais do que 
a Luz. Assim é exatamente o que está prestes a se passar. Mas se vocês estão em resistência e vocês 
chegam a ver isso, e vocês esticam a mão, isso vai queimar ; se vocês não estão em resistência, isso vai 
lhes fazer bem...é uma bruma que vai ser aplicada sobre sua consciência e seu corpo. 
 
Naturalmente, nas primeiras etapas, é de fato muito lógico sentir um fogo devorador. O que pode 
durar uma hora de tempos em tempos, o que pode durar muitos dias, mas se vai além, isso vai 
necessariamente acarretar cristalizações de resistências, por exemplo nas zonas ligadas ao chakra da 
garganta, sob a taça do chakra da garganta ou dos dois primeiros chakras, às vezes mesmo no nível do 
coração. Vocês sabem que o calor faz parte do « solve e coagula », não é, na alquimia ; é a mesma 
coisa para seus corpos. O fogo os forja em Eternidade, o Fogo Ígneo. 
 
Obviamente a pessoa, se ela ainda está presente, não gosta disso de forma alguma, nenhuma, 
nenhuma, porque mesmo se ela sabe que é para a Ascensão, para a Liberação, as consequências sobre 
a consciência comum são às vezes importantes. As pessoas não podem mais trabalhar, não podem 
mais caminhar, não podem mais se mover, mas isso está ligado... é um trabalho normal, é o que eu 
disse desde a resposta da primeira questão, que vocês estão prestes a viver esse momento. Não é mais 
o pequeno fogo que faz cócegas, não é mais a Onda da Vida que sobe em vocês dando-lhes um êxtase, 
é efetivamente um fogo devorador, se ele não encontra nada para devorar, bem ele é um bálsamo, e 
seu combustível, são unicamente as resistências, e os apegos e os medos, é tudo. 
 
Portanto alguns entre vocês vão viver esse fogo, e outros não vão vivê-lo de imediato, outros vão vivê-
lo por uma hora, outros já o vivem desde muitas semanas, ou há várias reprises, e aí, isso se torna 
incômodo. Isso faz seu trabalho, a Luz, mas as repercussões sobre a pessoa que está presente podem 
ser importantes. 
 
Eu creio que havia alguém que tinha começado a falar. 
 
 
Questão : poderia nos dar as últimas notícias do que se passa no cosmos ? 
 
Ah, o cosmos, é muito vasto. Posso simplesmente te falar do que se passa neste sistema solar, e 
particularmente no nível do Sol. Vocês sabem, Sereti disse, há muitos anos, que o Sol se tornaria um 
gigante vermelho e reabsorveria Mercúrio em sua atmosfera. Isso foi dito há muito longo tempo. Hoje 
vocês assistem exatamente a isso. O que foi chamado os « buracos coronais », ou seja os buracos 
coronais do Sol, são uma fratura do Sol. Esses buracos coronais sobre o Sol estão cada vez mais vastos. 
Quando eles percorrerem do hemisfério norte ao hemisfério sul, o Sol se abrirá em dois, muito 
simplesmente, e se expandirá nesse momento. 
 
Se vocês monitorarem... eu lhes disse, vocês podem monitorar os vulcões, os tremores da terra, os 
buracos feitos pelos dragões, vocês podem também monitorar isso, porque os buracos coronais, desde 
o ano de 2009, começaram a aparecer e a se tornar muito mais importantes do que qualquer outra 
coisa.  As erupções solares, eu diria que não são nada em relação aos buracos coronais, e a radiação, 
os ventos solares que escapam, assim como as cargas eletrônicas e de prótons que chegam na 
atmosfera da Terra, permitem, se vocês querem, às radiações cósmicas penetrar muito mais 
profundamente. 
 
Como vocês o sabem, a Luz adamantina agora está por toda parte, ela não está somente nos vórtices, 
portanto tudo o que precisar penetrar, penetra, não é ? Mas quando o Sol... vocês verão um buraco 
coronal que vai de um polo a outro, quase completo, aí vocês terão um marcador extremamente 
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importante do que se passa, eu diria, na finalização do processo. Em seguida, é claro, vocês têm – e 
isso nós lhes dissemos há muito tempo – inumeráveis embarcações da Confederação Intergaláctica 
que emergem do portal solar para virem ao ambiente deste sistema solar. Nós lhes dissemos que a 
maior parte das embarcações da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, que seja a 3ª 
dimensão unificada, que seja a dimensão dos Mestres geneticistas, estão todos presentes. Vocês não 
os veem, às vezes encobertos nas nuvens, às vezes vocês realmente os veem, mas estamos todos aí. 
Da mesma maneira quando vocês veem o que vocês veem na natureza, hoje os elfos, os dragões, eles 
estão todos aí ; vocês não os percebem, é tudo, mas eles não se mudam, desde milênios. 
 
E é semelhante para o que vai se passar no céu. No momento, nós estamos aí agora desde, eu creio, 
um pouco mais de um ano terrestre para muitos de nós, nós deixamos o Sol e estamos fora da 
atmosfera terrestre, mas verdadeiramente ao redor do planeta, e nós não podemos intervir. Por outro 
lado, se vocês seguem as atualidades das aparições das embarcações, vão perceber que as 
embarcações, agora, aparecem a um número sempre maior de pessoas e em cidades cada vez 
maiores. Há uma aclimatação à nossa presença, quer vocês acreditem ou não, quer vocês queiram ou 
não. Mas nós seguimos a densificação da Luz tal como vocês a vivem na natureza ou em seu leito, da 
mesma maneira. 
 
Eis então as notícias, como você diz, a gazeta do cosmos ou do Sol, é que o conjunto do sistema solar 
começa a se colocar em posição astronômica real, que vai gerar, se vocês querem, o impacto de 
Nibiru, e que vai modificar a radiação na superfície terrestre e na ionosfera terrestre, que está, eu os 
lembro, cada vez mais esburacada e permeável. 
 
Aliás parece-me ter descrito, não de maneira detalhada, nos primeiros tempos em que eu falei do 
planeta-grelha, são as radiações que vocês podem chamar radioativas, mas diferentes daquelas que 
vocês conhecem, ou seja, são bem diferentes das radiações gama. Há outras radiações que vocês ainda 
não conheceram, nem mesmo estudaram, mas cuja particularidade é criar, se posso dizer, uma 
estimulação biológica, como uma estimulação do núcleo cristalino da Terra, portanto de seu DNA com 
a multiplicação de fios, e mesmo de modificações, e eu o disse, de sua fisiologia biológica celular. 
 
Evidentemente se a célula... como eu poderia dizer, vibra muito baixo, tendo em conta a intensidade 
da radiação cósmica, tendo em conta a nova intensidade da frequência harmônica da terra, principal, 
que se chama a ressonância Schuman, tendo em conta o que se passa sobre o Sol, tendo em conta a 
mudança de cor do Sol que é cada vez mais visível, e que significa simplesmente que a magnetosfera 
tornou-se muito mais fina do que antes e que a ionosfera não filtra mais. É por isso que o Sol está 
branco, ele não muda de cor, ele ainda não se tornou uma gigante vermelha ; a gigante vermelha só 
se produzirá quando os buracos coronais forem de um polo ao outro, e isso se fará em poucos dias – 
mas isso, é o planeta-grelha final, vocês ainda não estão lá. 
 
Assim a gazeta do cosmos, isso não quer dizer nada, porque é muito vasto, e a gazeta da Terra 
também, como eu disse em uma questão precedente. Informem-se sobre um elemento, um fator, e se 
vocês fazem a mesma coisa sobre todos os elementos, vocês vão ficar muito surpresos. Vocês se 
lembram de Miguel, no ano passado, eu creio, falou de arar o céu e agora também a Terra. Se vocês 
olham os meteoritos, os asteroides, o número de objetos que passa a cada noite, vocês ficarão 
apavorados, e no entanto essas cifras estão disponíveis para todo mundo, não é ? E poderia ser a 
mesma coisa para não importa o que sobre a terra, e em vocês isso também se vive assim. É tudo o 
que eu expliquei em minhas respostas precedentes. Tudo isso se desenrola sob seus olhos e em sua 
carne. 
 
Podemos continuar. 
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Questão : foi dito que após a segunda passagem da estrela, os derrames no nível das Portas AL e 
Unidade não poderiam ultrapassar dois anos, o que dá em 7 de janeiro deste ano. 
 
Então aí caro amigo, você perdeu a cabeça isso já foi evocado na primeira ou na segunda questão. 
 
 
Questão : eu devo ter  dormido, desolado. 
 
Então. A data marcada efetivamente passou, é por isso que hoje eu posso lhes dizer que vocês estão 
dentro, plenamente dentro. Se vocês não o veem, é porque vocês estão na negação ; se vocês se 
opõem vocês estão na raiva e na rejeição. Há quem ainda está na negociação : « Sim, mas talvez isso 
vai mudar, talvez que... », e depois há quem está em plena aceitação, aqueles que estão liberados, que 
viveram a passagem do solstício de inverno com leveza. Assim tudo está em curso, é claro, mas 
quando eu disse dois anos no máximo, era a verdade. Quando eu disse dois anos, não disse o Apelo de 
Maria antes de dois anos, disse que todas as condições estavam reunidas, e elas estão todas reunidas 
– já desde muitos meses eu os lembro, mas sobretudo desde este inverno. 
 
Aí, façam como nós : seguimos o ritmo e seguimos os acontecimentos. Nós nos colamos aos 
acontecimentos também porque nós descemos, nós subimos, ali onde estamos invisíveis, 
precisamente de acordo com os  influxos da Luz, segundo a própria mobilidade da Luz, As diferentes 
fontes de Luz, hein, a Fonte, as radiações de Sírius, do núcleo cristalino, do Sol e agora da 
Confederação Intergaláctica, porque vocês duvidam que nós não estamos ao redor do planeta 
unicamente para lhes fazer cuco, hein. Nós estamos aí, antes mesmo de nossa presença concreta, para 
agir respeitando a liberdade total de cada um na assistência ao estabelecimento da Luz, não com uma 
Inteligência qualquer, nem com o sentido de qualquer organização, mas precisamente por nossa 
presença. 
 
Da mesma maneira que frequentemente vocês foram, nós os tínhamos chamado de Sementes de 
Estrelas, os ancoradores da Luz, depois semeadores da Luz, depois porta-estandartes de Luz, nós 
fazemos a mesma coisa para toda a terra ; nós nos temos aí, ainda invisíveis frequentemente, para dar 
assistência à Terra. Nós não lhe ditamos nada, nós estamos aí para acompanhá-la, vocês veem ? 
Portanto o que se desenrola em sua vida, em escala individual ou com os povos da natureza, se 
desenrola da mesma maneira na escala da Terra com o conjunto da Confederação Intergaláctica dos 
Mundos Livres. 
 
 
Questão : se prevemos uma viagem, ou vir aqui, é infalivelmente a Luz que nos guia ? 
 
Quem pode saber senão você ? Naturalmente, como eu disse, há alguns de vocês que têm uma 
dependência ; mas essa dependência, ela os libera, não é uma dependência que os confina. Talvez 
vocês tenham necessidade de viver mais Luz para estarem seguros e certos – e aceitar deixar. Mas se 
você têm confiança na Vida, na Inteligência da Luz, no instinto da Luz, por que você quer imaginar se 
colocar esse tipo de questão ? Eu poderia chamá-lo de um homem de pouca fé. Não esqueça que o 
Cristo disse : « Vai, foi sua fé que o salvou », e aí fala-se da fé do coração, eu não falo de acreditar ou 
de não acreditar nisso ou naquilo. De início é necessário que você acredite em você, não na pessoa, 
não em uma história, mas em sua própria eternidade. Mas acreditar não é suficiente, é já uma etapa, e 
depois é necessário vivê-la. 
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Eu já disse, nas primeiras respostas, que aí onde você está, quer você queira ou não, é aí onde a Luz o 
conduz. A partir daí, por que você quer recair em dualidade para saber se é a Luz ou a sombra ? Isto é 
que você é portador em você da sombra e da Luz e o andrógino ainda não está unido. 
 
 
Questão : você disse que a Luz estava por toda parte, não se pode então errar quando se faz 
qualquer coisa ? 
 
Certamente. Mesmo se você faz algo de nefasto, isso serve à Luz ; como os fantoches, eles servem à 
Luz.  Eu não disse que você era um fantoche, hein, eu disse « como » os fantoches. Às vezes um 
palhaço, mas isso não é semelhante. 
 
Vocês sabem por que eu os chamei de fantoches ? 
 
E não de palhaços ? Por que há palhaços tristes também. Mas o fantoche, o que é que acontece ? Ele 
sempre tem um bastão na mão, ele induz o medo sob o pretexto de justiça. Eh bem, é exatamente 
similar, é por isso que eu os chamo os fantoches. Lembrem-se, nós lhes dissemos muitas vezes : o 
medo ou o Amor. Confiança ou não. Confiança não em vocês, mas na Luz. Vocês colocam de maneira 
geral a Luz à frente, o Amor à frente, ou sua pessoa à frente ?  os resultados não são os mesmos para a 
mesma ação. 
 
Continuemos. 
 
 
Questão : diz-se que os dois primeiros anos da vida de um bebê tem uma influência sobre seu 
comportamento de adulto e sobre as condições de sua vida futura. 
 
Certamente. 
 
 
Questão : se um bebê viveu coisas difíceis, a Luz pode impedir que isso tenha uma repercussão sobre 
sua vida adulta ? 
 
Isso não depende da Luz, isso depende da força da alma. Vamos tomar um exemplo muito simples : 
alguém que perdeu seus pais e que foi criado na floresta. Trata-se do Trazan. Sim é um filme, Tarzan, 
hein, todos conhecemos isso, e no que é que o Trazan se torna ? Um homem forte, ele encontra uma 
mulher, ele retorna à sociedade, e ele é sobretudo musculoso, e ele sabe deslocar-se, pelo menos. 
Portanto vocês veem, as feridas, elas não têm sempre essa incidência catastrófica, tudo depende da 
força da alma que está no interior, e portanto o que vocês chamam as capacidades de resiliência, que 
são profundamente diferentes para cada um. 
 
Vocês têm bebês que vão ser abandonados uma hora e que vão ter uma ferida de abandono por toda 
sua vida, vocês têm bebês que não têm mais pais, que são sacudidos à esquerda à direita e que vão se 
tornar seres extraordinários. Mas isso, isso não depende da Luz, ou isso depende da Luz da alma. Cada 
caso é diferente, não se pode aplicar regras.  O que se diz simplesmente, é o que eu disse há pouco em 
relação à idade de quatro ou cinco anos, e eu penso que a idade não é a mesma segundo as culturas e 
segundo as raças humanas, porque não se encontra a mesma idade para todos. 
 
Efetivamente, quando estive na Índia em minha encarnação, o que eu retive através de meus diversos 
encontros, é que ali era antes de quatro anos. Eu diria que no Ocidente, até hoje, exceto é claro para 
os bebês índigo ou Luz que nascem – vamos chamar os bebês Luz ao invés de índigo, porque isso 
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remete a alterações -, esses bebês Luz são diferentes, eles não têm necessidade da estrutura patriarcal 
e matriarcal. 
 
Lembrem-se de que na 3D unificada, mesmo se há a concepção pela via dita sexual, não é 
absolutamente a norma e a regra, e sobretudo, sobretudo eu creio que Ramatan evocou quando ele 
lhes falou, em « A Humanidade que começa » da vida na intraterra, os pais não são nada. Lembrem-se 
de que a ligação pais-filho existe apenas nos mundos dissociados e o maior Karma que vocês têm a 
viver, é com seus próprios pais ou seus próprios filhos, e as circunstâncias familiares mesmo as mais 
jubilosas, mesmo as mais enriquecedoras, não lhes permitirão jamais encontrar a Liberdade. Elas lhes 
dão um equilíbrio da personalidade, um equilíbrio da pessoa, um equilíbrio na vida, sim, mas não é 
absolutamente a garantia de descobrir quem vocês são, bem ao contrário muito frequentemente. Foi 
por isso que eu tomei o exemplo do Tarzan. 
 
Um bebê tem necessidade de comer, ele tem necessidade de ser estimulado, ele não tem necessidade 
de que alguém esteja com ele sem parar, mesmo que seja sua mãe. É por isso que na 3D unificada, 
mesmo se existe um caminho genital de procriação, os filhos não são os filhos do pai e da mãe, eles 
não são os filhos da família (aliás não há família), são os filhos da comunidade, eles são criados pela 
comunidade e certamente não pelos pais. Não lhes ocorrerá jamais ao espírito se apropriarem de sua 
própria progenitura, como vocês dizem, que admitam, é exatamente o oposto sobre esta terra. 
 
Evidentemente, uma vez que o amor sobre a terra é um amor confinante. E aqueles que têm vivido o 
amor cósmico, o Amor universal, a beatitude do Absoluto, sabem muito bem fazer a diferença entre o 
amor humano, que é sempre condicionado, do Amor incondicional, que ele, precisamente, não pode 
ser humano. Mesmo em ideal, mesmo se vocês pensam que vocês amam o outro na liberdade, não é 
possível, porque essa relação está sempre ligada às interferências e às interações de uns com os 
outros. Ora precisamente, que isso seja... bem os Vegalianos não têm reprodução sexuada, e porque 
não há sexo, mas nos povos que ainda são sexuados como os Arturianos, enquanto que é um povo, 
vocês o sabem, que ama as artes de combate, os Arturianos consideram que os filhos são os filhos do 
Sol central, não são seus filhos, mesmo que eles tenham fornecido o material genético. 
 
A apropriação é específica da predação. Sem predação, isto é nos mundos livres, mesmo em 3D 
unificada, não pode existir apropriação de qualquer consciência. Não há papai, não há mamãe, não há 
filhos, não há irmãos, não há irmãs ; somos todos pais, filhos, irmãos e irmãs uns dos outros. 
 
Aliás eu lhes disse francamente, por exemplo os Melchisedeques, nós trabalhamos pela Liberação da 
Terra com vocês, mas não nos chega de nos criticarmos como vocês, porque nós adaptamos a cada vez 
nossas estratégias, e as decisões vocês sabem, como para a arquitetura dos povos intraterrenos, as 
decisões são tomadas por 24 unidades de consciência que estão dispostas em um espaço particular, e 
o que deve sair de lá, é a Unidade, quaisquer que sejam as discussões prévias. A discussão, é uma 
palavra vulgar da terra, não são discussões, é uma confrontação de ideias, não é, ela é indispensável. 
 
Mas nós funcionamos em quadros de decisão que eu chamaria – e creio que Ramatan desenvolveu – 
em consciência unificada de 24 entidades. Aliás parece-me que nas passagens do livro de Ramatan, ele 
deu um exercício para viver a comunhão, e a fusão. Na época, ele não chamou assim, foi antes das 
Núpcias Celestes, mas ele lhes deu os exercícios que permitem viver a Unidade de consciência de 
várias consciências separadas, em múltiplos de 24, ou seja 12-6-3, ou 18 se vocês querem. E aqueles 
que talvez experimentaram isso, vivem o que se chama a harmonia da consciência unificada. 
 
Isso não quer dizer que se está de acordo, como nós entre os Melchisedeques, isso não quer dizer que 
todos temos a mesma visão, porque nós estamos também correlacionados, vocês o sabem, nós 
estamos dispostos segundo os Elementos ; há os Melchisedeques do Fogo e da Água. É exatamente o 
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equilíbrio das quatro forças que recria a Unidade sem perda, uma vez que nós estamos ali onde nós 
estamos, nossa individualidade para o momento. E todos os sistemas unificados funcionam assim. Não 
há partidos políticos, há somente consciências diferentes que têm proporções elementares, das 
origens estelares, das diferentes linhagens, e portanto de modos de expressão diferentes, mas que se 
complementam perfeitamente a partir do instante em que há a ressonância dos Elementos dois a dois, 
hein, ou seja o Fogo e a Água, o Ar e a Terra. 
 
Neste momento, ali, vocês criam o equilíbrio, o dois é a dualidade, e mesmo o filho do dois cria o quê ? 
Não uma trindade operadora, mas multiplica e demultiplica as possibilidades de ser confrontado ao 
que nós chamamos karma, ferida emocional e afetiva. Tudo isso, é claro, é bem conhecido em 
psicologia, mesmo humana, isso se chama os apegos, as projeções, os amores um pouco abusivos, eu 
diria, ou exclusivos. Eu não falo de casal, hein, aí, eu falo em relação às crianças. 
 
Outra questão sobre os bebês ? Outra questão sobre outra coisa ? 
 
 
Questão : qual é a incidência sobre nós do microchip que está incrustrado na foto da carteira de 
identidade, exatamente no nível do chakra da garganta ? 
 
Sim é claro, é uma onda de forma que está destinada a bloquear a Ascensão. Mas vocês estão além de 
tudo isso, certamente, agora, mas é efetivamente voluntário. Tudo que é feito sobre esta terra pelos 
fantoches, por aqueles que têm o poder, é minuciosamente preparado e planejado com 
antecedência. Não há nada de gratuito no interior disso. Mas no nível de consciência da Terra, desde a 
Liberação da Terra, é que vocês são sempre mais numerosos a viver o despertar, eu não falo de 
Despertar, voluntariamente, mas é um verdadeiro despertar que vocês vivem. Eu não falo mesmo da 
Liberação, eu falo para a humanidade mediana, é um processo de despertar. É um processo de 
despertar que às vezes é recusado, que às vezes é doloroso, mas que é constante, e isso se torna cada 
vez mais verdadeiro. 
 
Aliás vocês o veem, eu lhes falei há pouco de algumas entidades que canalizam outras entidades. Eu 
lhes falei que mesmo através dessas energias de Liberação, vocês têm ainda fantoches sutís, ou seja 
entidades, das egrégoras pessoais e não imensas, coletivas – como as religiões – que são capazes de 
lhes enganar e dizer-lhes que tudo vai se passar bem, que a nova era vai ser magnífica ; portanto eles 
preconizam uma continuidade.  Ora vocês o sabem, sobre este mundo como em tudo o que é 
manifestação da consciência, há sempre um começo e um fim. Não há senão o Absoluto que não 
conhece nem início e nem fim. 
 
Portanto, no processo da vida, mesmo em meio aos mundos livres, a Eternidade não pode ser vivida. 
Ela é conscientizada, certamente, uma vez que os seres, onde quer que eles estejam situados, mesmo 
além do antropomorfismo – ali onde não se pode mais falar de seres, mas de consciências de forma – 
estão pertinentemente ao corrente, eu não encontro outras palavras, do que eles são, isto é 
Absolutos. Eles muito simplesmente desempenham o jogo da criação conscientes, como o fizeram os 
Mestres geneticistas de Sírius para com este sistema solar. Mas é tudo, isso para aí. 
 
Todo processo vivente, que seja em um mundo confinado de 3ª dimensão como em um mundo livre, 
até as dimensões as mais altas de manifestação da consciência, tem sempre um começo e um fim, 
mesmo se isso se estende por tempos imemoriais ou sobre escalas de tempo, se vocês preferem, 
diferentes do modo como nós contamos o tempo quando estamos sobre a terra, uma vez que nesse 
momento nós falamos de éons. Um Arcanjo pode viver até dez éons, no entanto não há nada que o 
limite, sua forma não se desfaz, ela não envelhece, ela é idêntica a ela mesma e sobretudo ela é 
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plástica, ela não é fixa. Mesmo isso, não é eterno. Somente é eterno o que não está na consciência, ou 
seja o que é na a-consciência ou no Parabrahman, como disse nosso amigo oriental. 
 
Deem-se conta, quando nós estamos encarnados sobre esta terra, nós todos sonhamos com a 
Eternidade, nós todos sonhamos com a Eternidade por meio de nossas adesões, que seja a 
Ressurreição pelo Cristo, que seja no budismo com o karma, que seja no induísmo, mas em todo lugar, 
nós mesmos criamos os auto-confinamentos.  Os Arcontes evidentemente colocaram o impulso inicial, 
e depois o trabalho se fez sozinho com o mental, progressivamente à medida dos ciclos, quer vocês o 
quisessem ou não. É por isso que as circunstâncias da Liberação da Terra desde as Núpcias Celestes, 
que foi preparada, eu os lembro, bem antes de 2009, estavam no início dos anos 80, muito 
exatamente em 1984, isso dá quando mesmo, se vocês sabem contar, o 33º ano da descida do Espírito 
santo. Não é nada, para um pobre humano que vive apenas setenta a cem anos, mas não são as 
mesmas escalas de tempo. 
 
E eu creio que há quem disse há pouco : « A eternidade é longa, sobretudo no fim ». mas não há nada 
de eterno neste mundo. A eternidade de nossa vida neste mundo é longa, sobretudo rumo ao fim, sim 
eu o concebo, sobretudo agora que vocês têm, que nós temos (enfim que vocês têm, não estou mais 
encarnado), mas a maioria de vocês têm vivido experiências sutis, como eu as chamo, seja com a 
consciência, seja com a natureza, com as vibrações, com os encontros entre vocês, com produtos, com 
os cristais, com o que vocês querem. Assim as coisas estão profundamente diferentes, vocês têm tido 
acesso de algum modo a algo que é a fé de São Tomé, ou seja que vocês têm podido tocar a realidade 
do que está  além e do invisível. 
 
Por outro lado, enquanto vocês não estão liberados, isso os liberou do medo ? Não, mas é de qualquer 
modo algo sobre o qual vocês podem se apoiar, porque vocês o têm vivido, e isso, isso abre portas, 
mesmo que vocês ainda não estejam conscientes ou ainda não o vejam, o que, no momento da 
passagem, serão essenciais. 
 
Vocês sabem que no Bardo Thödol, o livro dos mortos Tibetano, ele diz que a maneira como se morre 
condiciona a vida seguinte, e é evidente. Aquele que morre acreditando na reencarnação, reencarnará, 
aquele que morre não tendo senão a única ideia do Cristo, desposará o Cristo, realmente e 
concretamente. Portanto a maneira de morrer é fundamental, ela é mesmo mais importante do que a 
maneira de nascer. Porque a maneira como vocês nascem pode condicionar sua vida sobre a terra, 
mas a maneira como vocês morrem determina e condiciona seu futuro. É por isso que nós temos 
insistido sobre essa noção do Apelo de Maria que é a Ressurreição, bem antes do planeta-grelha final, 
porque a maneira como vocês vão vivê-lo será exatamente seu vir a ser. 
 
Assim nos tempos independentes do fim dos ciclos de confinamento, sua morte condiciona seu 
retorno. É por isso que no livro dos mortos Tibetano, mas também no dos Egípcios, havia um protocolo 
a seguir : que era necessário falar à pessoa que partia, dizendo-lhe para não parar nos diferentes 
planos.  O problema hoje que nós temos tido, nesta era de Kali Yuga, ou seja a era da sombra, do fim 
dos tempos, é de fazê-los viver que a morte não é um fim. Não através de suas crenças na 
reencarnação, que são bem praticadas por Lúcifer, mas em sua Eternidade, e portanto no 
desvelamento do invisível, dos povos da natureza, da história da Terra, têm permitido a muitos irmãos 
e irmãs darem-se conta da farsa, das religiões, da farsa do budismo, da farsa das filosofias, breve da 
farsa de qualquer regra concernente ao funcionamento deste mundo. 
 
Então é claro tudo isso foi travestido, isso foi chamado « a queda », e depois lhes disseram que era 
necessário estar sobre a terra para evoluir, e depois lhes disseram que era necessário se amarem e 
amar a vida. Mas antes de qualquer coisa, é necessário amar a Verdade, não o que vocês creem, e a 
Verdade não há senão uma, não há duas. Eu começo a filosofar, outra questão. 
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Não há mais questões. 
 
Então eu lhes digo, eu creio, até amanhã, se minhas lembranças estão boas, e eu discuto, eu negocio 
com nosso amigo Bidi para saber se não podemos alternar porque ele, ele quer a qualquer custo vir 
dois dias em seguida. Ele me disse que é importante, mas eu tenho outras coisas... veremos. Eu lhes 
digo talvez até amanhã, vou me ajustar nessa história de sequência. Eu lhes transmito todo meu Amor, 
todas as minhas bênçãos, e eu lhes digo de qualquer maneira até muito breve.  
 
Eu os abraço e os aperto sobre meu coração, todos, onde quer que vocês estejam. Até logo. 
 
 

*** 
 
Tradução do Francês: Ligia Borges 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/o-m-aivanhov-qr-partie-2-mars-2017/ 
 
  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/o-m-aivanhov-qr-partie-2-mars-2017/
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BIDI - Q/R - Parte 1 - Março 2017 
 
Eh bem, Bidi está com vocês e ele lhes saúda. 
 
Antes de deixar o Verbo se expressar, nós instalamos primeiramente o Silêncio. 
 
...Silêncio... 
 
Bidi está de retorno com vocês desde o sem-forma até a sua forma. Nós vamos trocar além de sua 
pessoa porque eu venho me dirigir desde agora ao que vocês são antes de todo nascimento, o que é 
eterno, o que é imóvel. Eu venho me dirigir e trocar a quem não é nascido o que vocês são em 
verdade, quaisquer que sejam suas questões, quaisquer que sejam suas perguntas. Minha resposta 
atravessará sua pessoa. Nós evitaremos todo conceito, nós evitaremos tudo o que trata da pessoa que 
é perecível. Eu me dirigirei ao que vocês chamam o Espírito, eu me comunicarei com sua parte não 
nascida além de toda forma, de todo tempo e de todo espaço. 
 
Como vocês veem, em toda parte nesse mundo se vive o fim de um ciclo, o fim das crenças, o fim de 
certas ilusões, e dar-lhes a reencontrar o que vocês jamais deixaram, o que nunca passou e nem 
passará, porque aí está nossa última morada, nossa última Paz, somente e única Verdade que não 
sofre nenhuma explicação, nenhuma justificação, nenhuma palavra. 
 
Minhas palavras atravessam a carne desse corpo onde eu estou, não são as palavras resultantes de 
crenças, resultantes de conceitos nem mesmo resultantes do sentir. O Verbo, assim como vocês o 
chamam, se escoará espontaneamente e lhes tocará além de sua forma, diretamente no Ilimitado, o 
Infinito, do qual, portanto, e vocês sabem, nada pode ser dito, nada pode ser conceitualizado, e onde 
nada pode aparecer. Assim são os tempos da Terra, assim são os tempos da Ilusão porque a ilusão do 
teatro desaparece colocando em causa todas as referências dos hábitos, das crenças, das certezas e da 
limitação. 
 
Eu darei também alguns elementos. Vocês sabem, eu tive longo tempo a ocasião de me explicar e me 
expressar sobre isso: desde que a consciência aparece, ela se traduz imediatamente, na idade de três 
anos, em consciência de vigília, consciência do sono ou a-consciência do sono, e consciência do sonho. 
Vocês estão acima de toda forma de consciência. Vocês podem nomear e chamar como vocês 
quiserem, são apenas palavras e nenhuma palavra pode traduzir sua verdade que é Una. Todo o resto 
são apenas os jogos de expressão da consciência. 
 
O preâmbulo estando colocado, nós refaremos silêncio antes de deixar livre curso ao que se expressa 
de vocês, neste instante, neste lugar. Aqui onde vocês cairão sobre minha voz ou sobre o que foi 
transcrito, me situando além de todo tempo, isso que eu venho expressar, isso que vai escapar do 
sem-forma através dessa forma ressoará. Sua pessoa, esteja ela refinada, não pode compreender. 
Vocês podem escutar, ler, pouco importa. Nós vamos sair de todo conhecimento ligado a qualquer 
aprendizagem, nós vamos sair do ouvi dizer, nós vamos sair de todo conceito, aqui onde não há mais o 
espaço para qualquer manifestação da consciência em qualquer forma que seja, aqui onde vocês não 
conhecem nem formas, nem limites, nem dimensões, nem criação, isso que está além de toda a 
consciência. O jogo de toda consciência é livre, mas vocês não são a consciência, vocês são o que 
permite a consciência e aos corpos os mais sutis de entrar em manifestação, em experiência e no jogo. 
 
Eis o quadro do jogo desta tarde, a fim de fazê-los descobrir que não existe nenhum quadro, nem 
nenhum limite ao que vocês são, a fim de lhes permitir, se tal é sua liberdade, superar toda 
interrogação, toda explicação, toda reivindicação e toda ilusão. 
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Então Bidi escuta. 
 
         
Questão: Praticar a refutação é superar? 
 
A refutação pode ser ainda de certa utilidade enquanto vocês ainda jogam. E lhes resta saber – mas 
antes de tudo viver – que vocês não são nem esse corpo, nem nenhuma forma, nem nenhum dos 
jogos da consciência. Viver isso é não ser nada porque ser nada lhes assegura se reencontrar e ser 
tudo. Vocês não podem conceitualizar ser tudo, vocês não podem conceitualizar ser nada, ao 
contrário, vocês podem conceitualizar que vocês não são esse corpo. A refutação neste período 
específico do tempo da Terra, porque a oportunidade lhes é oferecida pela circunstância de completar 
o que vocês são de o revelar integralmente, a fim de não mais estarem submissos de nenhuma 
maneira ao jogos desse mundo, como de toda manifestação da consciência. 
 
Como isso foi explicado a vocês de maneiras muito diversas desde numerosos anos, não há nada a 
buscar. O que vocês são, vocês são, quer vocês o vivam ou não; o princípio essencial, é não mais estar 
identificados nem com o corpo, nem com a consciência. Isso permitirá a vocês responder às 
circunstâncias deste fim de ciclo de maneira mais lúcida e mais facilitada. Para isso toda forma de 
reivindicação da pessoa deve cessar e se apagar diante da verdade do que vocês são. Sua forma nesse 
mundo está menos congelada pelas transformações inevitáveis de cada fim de ciclo, quer esses ciclos 
sejam livres ou confinados. 
 
Vocês devem se ocupar de seu corpo; se é seu corpo, isso não é você. Vocês têm consciência de que 
quando vocês dizem “minha mulher” ou “meu marido”, ele não é você. Então da mesma maneira, 
quando vocês dizem “meu corpo” se trata de uma propriedade temporária, mas isso não é você, 
saibam bem isso. A melhor maneira de ter a certeza não é certamente acreditar, mas colocar enquanto 
conceito à noite antes de dormir ou de manhã desde o despertar e seu retorno do sono. Vocês não são 
esse corpo, mas é preciso amá-lo e mantê-lo porque é ele um veículo da consciência – que vocês não 
são mais. 
 
Muitos mestres, mesmo aqueles que falam a vocês desde sua esfera, não terminaram, quando de sua 
passagem sobre esta terra, a realização da Liberação. Isso não era um erro, mas isso obedecia às 
estratégias, da Inteligência da Luz e da Verdade. Desde o instante onde toda identificação com o corpo 
cessa, a Liberdade se revela a vocês, é inexorável. O único obstáculo é sua avidez para buscar as 
causas. O Absoluto é sem causa, a única causa possível está no nível da consciência. A questão é 
saber se sua aspiração profunda é a Paz eterna ou os jogos da consciência com suas flutuações. Sua 
liberdade é total, nada pode limitá-los, nada pode coagi-los em tal regra ou tal outra regra. Apliquem 
primeiro esta ideia e verifiquem por vocês mesmos, sem pedir nada a não ser esta confirmação deste 
princípio à noite ou de manhã. 
 
O que vocês vivem nesse momento (e quando eu digo nesse momento isso remonta há dezenas de 
anos) é apenas a expressão do reencontro do que é limitado, entre sua forma, e o que é ilimitado e o 
que é sem-forma, além de todo tempo e além de todos os espaços possíveis da criação. Se reconhecer 
aqui corta imediatamente todo véu. É necessário para isso renunciar em Espírito a seriedade de todo 
papel, de toda função ou de toda atividade, deixar a vida se desenrolar, nada contrariar, estar além do 
testemunho, se desembaraçar de toda visão, de todo pensamento. Não pelo querer, não por qualquer 
ascese, mas pela aceitação primeira: “eu não sou esse corpo, eu não sou essa vida, eu não sou minhas 
vidas passadas, eu não sou minhas vidas futuras, eu sou a Vida. Sendo a Vida, eu não posso estar 
limitado nem por uma forma, nem por um conceito, nem por qualquer experiência”. Nesse momento 
seu corpo se torna inteligente, não tem necessidade de vocês. Vocês, vocês têm necessidade dele para 
expressar o jogo da consciência, e para que esse jogo da consciência expresse com facilidade, de 
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maneira natural, o conjunto das crenças, o conjunto das experiências deve dissolver no infinito da 
consciência última. 
 
Lembrem-se que todo conhecimento adquirido, todo conhecimento ouvido são apenas vaidade e 
ignorância. Reconheçam sua ignorância e vocês serão livres. Não reivindiquem nada, contentem-se de 
fazer o que a vida lhes dá a fazer, mas vocês não são nada de tudo isso. O que vocês chamam a 
Inteligência da Luz e que eu, eu ao invés disso chamaria a Inteligência da consciência, não tem 
necessidade de vocês, nem de sua pessoa, nem de qualquer passado, nem de qualquer fim do mundo, 
porque tudo que é falso nasce e desaparece um dia, aqui como em outros lugares. 
 
Quando a experiência do tempo, quando a experiência do espaço estiver terminada para vocês, em 
seguida o tempo de voltar ao que vocês são aparece claramente. A interface entre o limitado e o 
Ilimitado lhes foi explicada longa, ampla e através, e muitos de vocês a viveram. 
 
Se existe ainda em vocês o sentimento de uma busca, qualquer que seja, então esqueçam minhas 
palavras. Se, todavia, quaisquer que sejam as experiências que vocês viveram, que elas sejam as mais 
magníficas ou as mais obscuras, se vocês estão cansados de oscilar, se vocês estão cansados de jogar, 
então as minhas palavras de hoje tocarão vocês além de toda aparência e de toda crença. Nós 
podemos agora começar a trocar. 
 
A troca prossegue mesmo no silêncio entre cada interrogação. Não esqueçam que o Verbo nasce do 
não-verbo, quer dizer, do silêncio também dos sons como da manifestação de toda consciência. Esse 
silêncio é o grande Silêncio da vacuidade que se descobre em vocês e para vocês desde o instante em 
que vocês soltam toda ideia ou sentimento de ser uma forma, um tempo, um espaço ou um nome. 
 
O único verdadeiro conhecimento é então anterior ao seu nascimento como a todo nascimento. É isso 
que é necessário a vocês reencontrar e vocês não encontrarão por uma busca, mas pelo Silêncio onde 
nenhuma necessidade de qualquer tipo tem necessidade de se expressar. Esse Silêncio se chama a 
Evidência. Esta Evidência é o único conhecimento válido porque ela não está ligada a nada que foi 
aprendido e que desaparecerá com a morte desta forma, nada que foi ouvido, mas somente o que foi 
vivido em verdade além de toda forma, de toda história, de todo cenário, de toda espera. 
 
O verdadeiro Amor nomeado “incondicionado” é o que vocês são. Desde que este Amor é projetado, 
ele provoca com ele a consciência na manifestação. É para vocês, muitas vezes uma etapa importante, 
mas não é necessário para vocês pararem aí, salvo, é claro, se vocês quiserem jogar o jogo da 
consciência, aqui ou em outros lugares; é sua liberdade, não há nem erro, nem culpa. Mas para 
aqueles que estão deixando sua pessoa, sua história, minhas palavras não podem fracassar, como 
quando eu estava na minha forma. 
 
Enquanto vocês acreditam que tudo é imperfeito ou que qualquer coisa continua imperfeita na 
manifestação de sua consciência, nesse mundo aqui mesmo, neste fim de ciclo, vocês resistem. A 
resistência é sofrimento, a resistência leva a consciência sobre a forma, sobre o corpo, sobre a história. 
Então, eu peço àquele que é não-nascido em vocês viver além de todo conceito, de tudo que foi 
aprendido. Repousem no Nada; esse Nada não é uma negação da Vida, mas é a aceitação da Vida. Em 
outros termos, no Ocidente, isso foi chamado por aqueles que foram mestres, por aquelas que são as 
Estrelas: a humildade. Mas a humildade da qual eu falo não é uma humildade conceitual, ou de alguém 
que controlaria, esta humildade é espontânea. Se vocês criarem qualquer coisa, vocês ainda jogam um 
jogo. A verdadeira humildade é viver realmente nesse mundo como uma ilusão total, lhes dando a 
plenitude da Vida, a plenitude do Amor, a plenitude da Luz, e, sobretudo, o abandono de todo 
sofrimento, como de todo pretexto de uma evolução qualquer. Vocês são perfeitos tal como vocês 
são. Vocês não são nem homem, nem mulher, nem sua função, vocês não são nem seu filho, nem seus 
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pais, vocês são o mundo, totalmente, e vocês são, sobretudo, a ausência de todo o mundo e de toda 
experiência. 
 
Eu não proponho a vocês um conhecimento, eu não proponho a vocês uma estratégia, eu proponho 
simplesmente serem verdadeiros, e ser verdadeiro não pode se apoiar sobre nenhum conceito desse 
mundo. A verdade desse mundo no seio da pessoa muda em função das eras, em função das 
descobertas, em função da organização social, mas isso não é a verdade. Ousem atravessar tudo isso. E 
lembrem-se que não há nada a fazer, não há nada a mudar, não há nada a melhorar, há justamente 
estar em silêncio. Esse silêncio não é da meditação. Num determinado momento também, quando as 
perguntas param, a meditação não serve para nada, salvo para desempenhar um papel de meditante, 
de sábio. Vocês não têm nada a adquirir, nem sabedoria, nem o que quer que seja que pertença a esse 
mundo, vocês são inteiros além de todo nascimento, de toda morte e de todo o mundo. 
 
Se essas palavras lhes fazem sofrer então vocês estão apegados ao que passa, ao que não dura, vocês 
estão na avidez. É sua liberdade, mas eu não me dirijo a isso. Novamente, o quadro estando colocado, 
se vocês são sinceros, nós vamos fazer voar todos os quadros, todas as formas, todos os conceitos, 
todas as crenças. Vocês não têm necessidade nem de acreditar, nem de pensar, nem de conhecer. 
Reconheçam sua ignorância, aí está o único e verdadeiro conhecimento. 
 
...Silêncio... 
         
Nós podemos trocar. 
 
 
Questão: Você pode desenvolver sobre o Absoluto, com forma e sem-forma? 
 
O Absoluto com forma ou o Jnani vivente, corresponde simplesmente à presença de um corpo e de 
uma consciência quando a Eternidade é validade e surge. Quanto ao Absoluto sem forma, ele é o 
Parabrahman, ele é o Último, ele é a própria fonte da consciência à frente da própria Fonte. Esse 
ponto não é um lugar, ele não está inscrito em nenhum tempo, em nenhum espaço, ele é o que vocês 
são. Não se deixem enganar pelas palavras. Na Índia, os gurus adoram o Brahman, o Atman; se 
desfaçam de todo conceito, de toda explicação, sejam verdadeiros. Observem, se vocês quiserem, o 
que pode ainda hoje afetá-los, que isso seja no corpo, nos pensamentos, nas emoções, em sua vida. Se 
vocês aceitam que vocês não são sua vida, a Vida viverá vocês, mas vocês não terão mais necessidade 
de viver sua vida, de ganhar sua vida, ou de ter qualquer preocupação. Desde o instante em que vocês 
não estão mais identificados com o corpo, não em conceitos ou em crenças, mas em verdade, vocês 
não podem mais oscilar, não podem mais mudar, vocês estão imóveis, vocês são a Vida que ultrapassa 
toda forma, toda consciência. Lembrem-se que é aqui nesse corpo entre o que vocês chamam 
nascimento e morte, que vocês estão completamente mortos. 
 
Entre os buscadores que tiveram a possibilidade, por uma ascese, de maneira inesperada, de viver 
além da forma, a experiência além dessa forma corporal conhecendo o que eles são, e quando vocês 
se conhecem além de toda aparência e de toda história, mais nada pode alterar o que quer que seja. O 
Absoluto não é um conceito; poderíamos fazer um poema, poderíamos escrever um mais longo do que 
o Bhagavad Gita e que os Upanishads, que isso não mudaria nada. Como vocês dizem no Ocidente, é 
isso que tem vocês acorrentado de maneira segura como uma verdadeira corrente fixada a um muro. 
Vocês pedem a Paz, vocês pedem a felicidade, vocês pedem a Luz, mas tudo isso já está aí, é o que 
vocês são. Vocês já sabem o que vocês querem? E nisso que vocês querem, reivindicação vem de 
onde? O Absoluto não tem nenhuma reivindicação, ele constata a presença de um corpo, ele constata 
a presença de um mundo, ele constata as engrenagens, ele constata a existência dos mundos 
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invisíveis, ele constata a existência dos mestres e das entidades as mais elevadas, mas ele não se 
importa. 
 
Sua implicação deve ser total, vocês não podem mentir a si mesmos, seu saco de comida é 
testemunha. A consciência manifestada nesse mundo, no seio dessa forma, entre o nascimento e a 
morte é só o resultado da digestão dos alimentos, nada mais. Quando vocês nascem, vocês não têm 
nenhuma identidade, nenhuma lembrança, vocês têm somente as necessidades instintivas e depois 
muito rápido, desde que o sentido do “eu” aparece em seu nome, vocês se reconhecem através de um 
nome, através da vibração desse nome vocês reconhecem através daqueles que os educam, que os 
criam, que os alimentam e aí é muito tarde, vocês estão presos. 
 
Eu lhes proponho reencontrar, como eu já disse em inumeráveis repetições, se debruçar sobre o que 
vocês eram antes do nascimento. Eu não falo de vidas passadas - que concernem à pessoa -, eu lhes 
peço situarem-se à frente da pessoa e à frente da forma, à frente de toda história. Se vocês 
reencontram isso, então vocês estão livres, não antes. Vocês estão, todavia, informados que por toda 
parte sobre esta terra virá um momento em que vocês encontrarão o que vocês são. Isso será mais 
fácil ou menos fácil segundo suas crenças residuais, segundo o que vocês acreditam ainda ser uma 
pessoa. 
 
Vocês não são nem seu sexo, nem sua profissão, nem seu corpo; vocês não são nem sua história, nem 
mesmo o que vocês chamam sua espiritualidade, nem mesmo suas vibrações. As vibrações são um 
intermediário e um testemunho da passagem da consciência a uma outra oitava da consciência, é 
tudo. Vão além disso e observem, não seu personagem, não pela refutação, mas observem a fatuidade 
de tudo o que é passageiro: suas emoções, suas dores, suas alegrias. Vocês dependem do ambiente, 
vocês dependem uns dos outros, é isso aí a Liberdade? Vocês dependem das histórias, isso também é a 
Liberdade? 
 
Então o Absoluto, o Parabrahman, poderíamos dialogar durante tempos muito longos; o importante 
não está aí. Você busca ainda os conceitos, você busca se agarrar a uma compreensão. Compreenda de 
uma vez por todas que nenhuma compreensão e que nenhum conceito o liberará. Desde que existe 
uma ideia, vocês não estão livres. O Jnani tem também as ideias, mas elas não vêm dele. Ele não faz 
mais tela, ele não se opõe mais, ele deixa correr o que corre. O corpo funciona muito bem sozinho, as 
ideias e os pensamentos chegam e vocês creem que vocês pensam, mas vocês não pensam, os 
pensamentos nascem e se extinguem. Vocês indicam alguns como válidos para vocês e vocês fazem os 
conceitos, vocês fazem as histórias, vocês fazem as relações, negligenciando o essencial: o que vocês 
são. 
 
Certamente, eu lhes falei da consciência Turiya, do que era o sono, mas tudo isso concerne ao Si. 
Mesmo o Si deve ser sacrificado sobre o altar da Liberdade. Compreendam bem que mesmo dentro 
desse mundo, e mesmo dentro de seu personagem, a liberdade é uma armadilha. Vocês são livres 
quando o seu corpo lhes pede para comer? Vocês são livres quando o seu corpo lhes pede para ir ao 
banheiro? Não, vocês obedecem. Então a liberdade é relativa porque ela está sujeita a essa forma, a 
uma história, a um passado e a um futuro. O Jnani não tem nenhum futuro nem nenhum desejo de 
experiências; mesmo que ela se produza, ele se contenta em vivê-las. Ele não está apegado, nem 
mesmo submisso. Somente o corpo tem necessidades reais, esse saco de comida tem necessidade de 
alimento, mas é só. 
 
O verdadeiro conhecimento não pode vir senão de sua experiência, todo o resto é apenas fatuidade e 
histórias que se contam para se tranquilizar. Então falamos de carma, falamos de doenças, falamos de 
simbolismo, discutimos sem parar do Atman, da Luz, do Amor, mas vocês não podem discutir isso e ser 
isso ao mesmo tempo. A melhor testemunha do Amor e da Liberdade é o Silêncio, onde a densidade 
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do silêncio se torna tal que quaisquer que sejam os gritos que eu possa proferir, a vacuidade está aí. Se 
vocês são feridos, de uma maneira ou de outra, eu envio vocês à sua pessoa, à sua incongruência, às 
suas andanças, mas novamente eu não acuso nada, nem a pessoa, vocês são livres para jogar o que 
vocês quiserem, mas eu atraio a sua atenção que não importa qual jogo, qualquer que seja em 
qualquer mundo que seja, não é a Verdade; ele permite a expressão da Verdade, o que não é a mesma 
coisa. 
 
Desde que existe em vocês a necessidade de se ocupar, a necessidade de compreender, a necessidade 
de explicar, vocês não estão disponíveis para a Verdade. Vocês estão no jogo, vocês jogam, é uma peça 
de teatro, eu disse e repeti suficientemente na minha forma como hoje. É evidente, todavia, que 
existem as circunstâncias desse corpo e de sua vida que são mais propícias à explosão da Verdade do 
que outras. Vocês não podem se suicidar, vocês não podem colocar fim à pessoa que não está sendo 
nada. Tudo isso que sua pessoa experimentou nesta vida como em outras vidas é presunção, é um 
divertimento, e vocês são lúcidos? Desde o instante em que vocês se tornam lúcidos, não enquanto 
crença ou conceito, mas verdade vivida, tudo isso para vocês não tem mais sentido, se isso não é o 
sentido do jogo e da experiência. 
 
Vocês são perfeitos antes de todo nascimento, como depois de toda morte. Vocês são perfeitos em 
seu sonho, qualquer que seja a sua doença, qualquer que seja sua deficiência. Quando vocês dormem, 
não há mais o mundo. Exceto quando sonham, qual é a consciência que vocês têm em seu sono? E, 
portanto, o fato de desaparecer cada dia lhes permite estar na forma de manhã, é tudo. Quando vocês 
desaparecem, o corpo não precisa de vocês, é isso que lhes prova bem que vocês não são o corpo. As 
funções do corpo são automáticas, esse saco de comida tem uma lógica que é própria dele. Essa lógica 
não pode ser desfeita, quer por seus pensamentos, suas emoções, suas histórias, seu passado ou suas 
projeções no futuro. É isso que pesa para vocês, é isso que esgota o sopro vital e é isso que faz você 
morrer para esta forma, mas também para sua Eternidade. Ora, esta Eternidade não pode morrer, é 
impossível. 
 
...Silêncio...         
 
Há outras questões?  
 
 
Pergunta: Você pode nos dizer sobre o verdadeiro perdão? 
 
 
O perdão para a pessoa é um meio de se libertar de todo o laço que conduz, como vocês sabem, sobre 
a Graça em seus diferentes aspectos. Perdoar, para a Eternidade, não quer dizer nada. Novamente eu 
me dirijo além da pessoa, mesmo que seja a pessoa que colocou a questão. Você é responsável? Seu 
corpo apareceu um dia porque duas consciências separadas emitiram os fluídos naturais e permitiram 
a um corpo nascer. Mas antes desse corpo quem era você? O perdão os libera dos apegos à pessoa, às 
situações, preparam de alguma forma a liberdade, mas o Jnani não tem nada a perdoar, nem nada a se 
fazer perdoar. Ele está além do bem e do mal, ele está além mesmo da Unidade, de toda noção de 
conceito de dualidade ou de não-dualidade, e o perdão não representa nada além do que um jogo do 
efêmero, mas que alivia o efêmero. O verdadeiro perdão é um ato de amor, isso não é uma decisão 
conceitual ligada a qualquer sentimento. O verdadeiro perdão é a expressão do desejo profundo de 
encerrar toda a história. Vocês não têm nenhuma responsabilidade no que vocês são em eternidade, 
em seus renascimentos ou seus nascimentos, isso lhes foi explicado. Os chamados Lipika Cármicos são 
apenas os vigaristas eles lhes manipulam, eles fazem vocês acreditarem que vocês têm alguma coisa a 
resolver, que vocês têm feito erros que devem corrigir. É uma vigarice total. Desde que vocês aderem 
a isso, vocês não encontram jamais a Liberdade. É a Liberdade que os encontrará no momento 
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oportuno. Mas vocês aceitarão, se vocês estão saturados de superstições, de conceitos religiosos, de 
conceitos relativos às suas experiências, suas certezas? O Jnani só tem uma certeza, ele sabe e vive o 
que ele é, o resto se desenrola sem sua intervenção. Isso cria Leveza, isso cria o que vocês são, o fato 
aparece além de toda vontade.  
 
O perdão permite se aproximar do que vocês chamam a Graça, quer dizer, o Atman da Luz, mas eu 
lembro vocês que mesmo que vocês sejam Luz, o que vocês são na verdade é anterior a toda Luz e a 
toda criação. 
 
O perdão está ligado à história, certamente; o Jnani não conhecendo nenhuma história, não estando 
identificado a nenhuma delas, a nenhum jogo, o que ele pode ter a perdoar? Ele só pode permanecer 
aí onde ele está, e tudo se produz dele mesmo. Nele não pode existir nem vontade de perdão, nem 
vontade de amor, nem vontade de Luz, porque ele sabe e reconheceu, por sua experiência, que todos 
esses elementos são apenas as projeções do que ele já é. Vão à fonte de quem vocês são, vão à fonte 
da vida, vão à fonte de toda forma. Isso não quer dizer se deslocar, não se mover, porque tudo já está 
aí. Aí está o verdadeiro perdão que sua pessoa, seus personagens devem, não com qualquer outro 
também ilusório como vocês, mas a sua verdade e somente a isso. Eu diria então que o único e 
verdadeiro perdão é esse. Perdoar o desconhecimento da Verdade, perdoar ter sido absorvido pelos 
jogos ao invés de pela Verdade que está além de todo jogo. 
 
A única questão que vale o golpe é: “vocês querem ser livres, livres de toda contingência, de toda 
forma, de toda consciência, de toda projeção de amor, de toda história, ou não?”. Desde o instante em 
que vocês responderam a esta questão com honestidade, então não há nada a fazer ou a realizar. Se 
vocês querem jogar o jogo das histórias, então construam suas histórias, aqui ou em outros lugares, é 
a sua mais total liberdade. Vocês têm mesmo a liberdade, se posso dizer, de privar vocês mesmos da 
liberdade, é muito fácil. É suficiente aderir a qualquer história que seja, é suficiente que a atenção da 
consciência esteja desligada do instante presente e da Eternidade para que a consciência seja levada 
nos jogos. Lembrem-se que a consciência – além de toda forma, porque a consciência é mais ampla do 
que o conjunto dos mundos, dos universos, dos multiversos -, a consciência não pode ser contida nem 
por uma forma, nem pelo espaço, nem pelo tempo, e vocês estão, portanto, desligados disso. É isso 
que vocês são, realizem-no, não se mexam mais. Todo movimento é induzido pelo corpo e o efêmero. 
 
...Silêncio... 
 
Questionem. 
 
 
Questão: O que acontece, uma vez que estamos livres? 
 
Isso traduz sua necessidade de passar o tempo e de fazer acontecer as coisas. Colocar esse tipo de 
questões só leva a uma resposta: verifique por vocês mesmo. Você não pode saber isso, você só pode 
viver. Compreenda a diferença entre compreender e viver. A vida, você a vive. Você não tem 
necessidade de compreender como funcionam certos músculos para andar, você não tem necessidade 
de compreender como funcionam suas enzimas digestivas para lhe permitir digerir. Tudo isso é 
automático, isso se torna problemático desde que esteja apegado ao corpo ou a uma história qualquer 
que ela seja. Quando você é livre, porque você quer que aconteça alguma coisa? 
 
Você tem necessidade da forma, você tem necessidade de jogar, você talvez não esteja pronto dentro 
da sua liberdade para soltar. Não há nenhuma culpa a ter, isso é sua liberdade de consciência. Mas 
esta liberdade de consciência não é a Liberdade. A Liberdade é isenta de toda forma, de todo corpo, de 
toda história e de todo o mundo, mas se você quer vivê-la, então se sacrifique, não adira mais ao que 
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quer que seja. Você amaria conhecer o Desconhecido desde o conhecido e você sabe pertinentemente 
que é impossível, e, portanto você continua, então você tem necessidade de passar e de repassar. E 
não se passa nada, justamente, quando você é livre. Não há nenhuma necessidade de passar, você não 
tem nada a passar, nada a atravessar, nenhum movimento a fazer, nenhum tempo, nenhum espaço, 
nenhuma forma. É sua Morada. Eu não peço, sobretudo, que me acredite, mas ouse vivê-lo. Do que 
você tem medo? Você acredita que o amor humano é suficiente para colocar fim a todo medo? Você 
sabe muito bem que o amor passa e desaparece nas afinidades, nos casais, com os filhos. O verdadeiro 
Amor não passa. Ele não passa nada, é a pessoa que acredita que passa alguma coisa. 
 
Eu lhe convido, então, a viver por si mesmo a ausência de movimento onde tudo permanece eterno. 
Você não pode nem representá-lo a você, nem compreendê-lo, porque mesmo que você só o 
compreenda intelectualmente, isso seria para você um conhecimento, mas o conhecimento é apenas 
ignorância. Você deve abandonar, para ser livre, toda pretensão de ser isso ou aquilo, de acreditar 
nisso ou naquilo. Acreditar que sua pessoa hoje está em filiação com uma outra pessoa que você foi é 
uma lógica dual. Nenhuma dualidade conduz à Unidade, nenhuma Unidade, nem nenhum Si vivido 
conduz ao Absoluto. O Absoluto é, desde o instante onde você cessa de acreditar nesses disparates. 
 
Não esqueça jamais que a espiritualidade é uma fraude total que acrescenta os véus aos véus. 
Existiram inumeráveis mestres sobre este planeta e todos conduziram os discípulos, que foram 
seguidos e que chegaram ao que? A nada. Olhem esses mestres que têm laranja sobre o turbante na 
sua cabeça, eles jogam, e eles fazem vocês acreditarem que vocês estão na Verdade. Ninguém pode 
lhe comunicar a Verdade, mesmo o maior dos satgurus, mesmo eu, mesmo Cristo, mesmo o Sol. Isso 
só depende de você. Se você quer encontrar o Todo, então é necessário perder tudo: todo sentido de 
identidade, todo sentido de pessoa, todo sentido de ser uma história, todo sentido que você chamaria 
lógico. A lógica pertence ao mundo da manifestação, a razão também. O Absoluto não tem o que fazer 
da lógica e da razão, não tem o que fazer com as causas da manifestação da consciência. 
 
A ignorância do seu estado decorre diretamente de tudo que vocês têm recolhido como 
conhecimentos nesse mundo, nesta vida, como em outras vidas. Eu creio que algumas Estrelas lhes 
falaram do Caminho da Infância e da Inocência. Aquele que é rico de conceitos, rico de histórias, rico 
de ideias, rico de lembranças, não pode ser livre. O que quer que ele viva, quaisquer que sejam suas 
experiências, elas são ocasionadas pela história. Lembre-se que você não é nenhuma história, que 
você não pertence a ninguém e que ninguém lhe pertence. 
 
Quanto mais vocês estão pesados de conhecimento antes de serem livres, mais estes são os pesos. O 
Liberado vivo tem acesso a todo conhecimento, e ele sabe pertinentemente que isso não serve para 
nada, que isso vai lhes dar as referências que satisfarão sua pessoa, mas que jamais deixam lugar ao 
que vocês são. É um curso sem fim, é uma sucessão ininterrupta de alegrias e de sofrimentos. Quem 
pode ser feliz senão aquele que está Liberado? Quem pode estar na felicidade senão aquele que soltou 
tudo? Você não pode ter a sua história, você não pode ter a sua vida, você não pode ter o que é 
conhecido, e viver o Desconhecido; é impossível. É preciso aceitar perder tudo. É preciso como dizia 
seu Cristo nascer de novo, porque ele dizia, me parece: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se 
não nascer de novo”. Este renascimento não é em relação ao renascimento de um corpo, mas a 
descoberta do que vocês são colocando fim à vida antiga. Não pelo fim do corpo, mas pelo fim de toda 
crença, de toda experiência, e de toda história, é o próprio princípio da refutação. 
 
Não há satisfação durável, mesmo em seu mundo, em uma explicação qualquer que ela seja. Não há 
satisfação durável quando vocês aderem a qualquer princípio de evolução. Vocês não têm que evoluir, 
vocês não têm que se transformar, vocês têm somente que se reconhecer. Aí está o verdadeiro 
conhecimento – não nos livros, não nas crenças, e, sobretudo, não numa história. Vocês são anteriores 
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a toda história. Vocês não são jamais nascidos e não são jamais mortos. Vocês não têm que buscar a 
Luz, nem mesmo buscar o Amor, vocês já o são. 
 
...Silêncio... 
 
Eu o lembro que o Jnani não tem nem desejo, nem necessidade, mas, se a Vida lhe dá um prazer, ele 
aceita, mas ele não buscou, ele está na espontaneidade. Quer seu corpo esteja em boa saúde, quer ele 
esteja prestes a morrer, não muda nada. 
 
Um dos mestres que faz parte dos Anciãos, o qual eu havia amplamente ouvido falar durante minha 
encarnação, tem frequentemente dito que não serve para nada lhes falar da outra margem, enquanto 
vocês não a tenham vivido. É para vocês irem ver. E quando eu digo “ir ver”, isso não quer dizer se 
deslocar, isso quer dizer que tudo isso está em seu saco de comida, em nenhuma outra parte além. 
 
...Silêncio... 
 
Quando meu corpo apareceu sobre esta terra, então, muito jovem, eu me liberei de todas as ilusões. 
Meu satguru me havia simplesmente dito: “você não é nada do que você vê você não é nada disso que 
existe, você é quem “é”. Você não é nenhum jogo. Tudo que você pode perceber, tudo que você pode 
sentir, tudo que você pode idealizar, não é a Verdade”. Eu tive, se posso dizer, esta chance de acreditar 
e de colocar em obra seus conselhos. Foi-me necessário menos de três anos terrestres para ser livre. 
Hoje vocês são inumeráveis a serem livres, em todas as culturas, em todos os continentes, 
empregando palavras diferentes, certamente, mas que traduzem certamente a mesma coisa. 
 
Definitivamente, enquanto há percepção, enquanto há sentir, não há fim de história. O Jnani é 
percorrido, claro, como vocês pela Onda de Vida permanentemente, como eu era. O néctar do senhor 
escorria de minha garganta, o Sharam Amrita. Vocês também. Vocês não têm necessidade do decoro, 
das religiões, das palavras, mesmo que os conceitos possam ser importantes num primeiro momento 
para sair de todo conceito, ou para lhes distanciar de sua adesão aos conceitos, às crenças, e às ideias. 
 
...Silêncio... 
 
Quando o Jnani está em silêncio, não acontece nada. Há justamente o que eu poderia qualificar de 
uma atmosfera, de uma presença que não está ligada a esse corpo aqui onde eu estou, nem mesmo 
em meu corpo da época. Isso que vocês chamam a irradiação ou a energia estava em toda parte aqui 
onde eu estava, mas não provinha de mim, saibam bem isso. Não sendo nada, eu não tinha 
necessidade de me deixar atravessar por qualquer conceito que fosse, por qualquer energia que fosse 
ou por qualquer história que fosse, eu estava então vazio. E não sendo nada alguns que vieram se 
sentar comigo descobriram o Todo e a Verdade. Mas para isso precisei soltar os conceitos, as histórias. 
E não pode ser de outra maneira. 
 
...Silêncio... 
 
Se eu tomo exemplo sobre o que lhes foi comunicado no que foi chamado o masculino sagrado e o 
feminino sagrado, entre nós no Oriente, isso se chama purusha e prakriti, o lado masculino e feminino. 
É necessário a vocês resolver isso, quer dizer, atingir o que vocês nomearam o Andrógino, quer dizer o 
momento onde o Atman atinge Brahman e descobre o Parabrahman. Mas não se deixem confundir 
pelas palavras, porque desde o instante onde vocês são livres, vocês constatam que não pode existir 
mais nenhum questionamento e nenhuma perturbação do que quer que seja. Se sua consciência é 
levada pelo ambiente, pela dor, pelas relações, então vocês não são livres. Não é preciso mentir, é 
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preciso esvaziar, é preciso se tornar leve, e isso não é uma ascese, isso não é uma caminhada que toma 
tempo, é alguma coisa que se faz instantaneamente se vocês são sinceros. 
 
A única sinceridade verdadeira é parar toda a busca. Se houver a menor busca, vocês não são sinceros, 
vocês não são verdadeiros. Mas é sua liberdade, e eu a respeito, e ela é completamente respeitável. 
Vocês não podem buscar o Absoluto, vocês não podem conquistar, porque é o que vocês são. Todo o 
resto, a consciência, o Amor, a Luz, o que está além da Luz, o Espírito do Sol, o Coro dos Anjos, os 
Arcanjos, os Anciãos, as Estrelas, vocês, o mais miserável e o mais sábio desta terra, são a mesma 
coisa. Todo o resto são os ornamentos, as decorações, e vocês se deixam enganar pelas decorações, 
pelos jogos, pelas ilusões, por isso que brilha. Reconheçam-se a si mesmos e vocês não terão 
necessidade de nada mais. 
 
O mais duro para vocês, Ocidentais, são os conceitos. Vocês manipularam tanto os conceitos, vocês 
aderiram tanto às ideias e aos conceitos ao longo de sua vida que mesmo que vocês tenham pensado 
em se separar de um conceito, vocês o substituíram por um outro conceito, por uma outra religião, 
por uma outra crença, por um outro marido, por uma outra mulher. Vocês não são estáveis e 
procuram a estabilidade através do que não lhes dará jamais nenhuma estabilidade. 
 
Vocês têm sede de experiências ou vocês têm sede da primeira Verdade? É sua liberdade, mas isso só 
pode ser um ou outro, é um ou outro. Vocês não são nada do que pode ser chamado, como eu dizia 
em encarnação: “nem isso, nem aquilo”. Após vocês descobrirem que vocês também são “isso e 
aquilo”, mas não somente “isso e aquilo”. 
 
Não esqueçam que a consciência se expressa através de uma forma e que esta forma, mesmo que ela 
seja plástica em outros lugares, não é a verdade, mas uma das expressões, uma das facetas da 
Verdade, e é sua liberdade vivê-la. Mesmo nas mais etéreas, ignore o que ela é. 
 
...Silêncio... 
 
Como, aliás, talvez vocês viveram com o que lhes foi transmitido pelo conjunto do que é chamado a 
Confederação Intergaláctica, lhes contaram as histórias – mas não no sentido pejorativo – lhes 
contaram as histórias que estavam mais próximas do que vocês são. Mas esta história, se vocês 
quiserem ser livres, deve ser refutada. Porque aqui onde eu estou não há nem Arcontes, nem Cristo, 
há apenas a Verdade que não precisa de nenhuma história, nem de nenhum cenário. Aqui está a bem-
aventurança eterna e é o único lugar que não é um lugar, que não está sujeito a uma dimensão e a 
uma forma, que é o que vocês são. 
 
Eu não lhes peço para conceber ou aceitar, é impossível, isso é para viver, muito simplesmente. Mas é 
preciso aceitar perder todas as suas referências, todos os seus apoios, todas as seduções de toda 
história. Nesse momento, vocês estarão imóveis no silêncio e não haverá mais nada que fará tela ao 
que vocês são. Vocês não têm a adquirir o que quer que seja, mas é exatamente o inverso, vocês têm a 
se despojar. E eu não falo nem de suas vestimentas, nem de seu dinheiro, eu falo de tudo que lhes 
perturba. Vocês não têm necessidade, para ser o que vocês são, de mudar de lugar, de mudar de vida, 
mas agora – sem isso se chama uma fuga. Não esqueçam que mesmo em sua língua, quando vocês 
dizem que “ex-istem”, isso quer dizer que vocês se mantêm fora do ser. Isso são suas palavras que 
dizem, em sua língua, nós temos a mesma coisa na Índia, mas é exatamente a mesma coisa que é 
veiculada. 
 
Se vocês se esvaziam de tudo o que lhes perturba e é uma atitude de sua Presença e de sua 
consciência, então a Liberdade se revelará a vocês, mas enquanto vocês acreditam ter qualquer coisa, 
é isso mesmo que lhes têm e que obstrui o caminho da Verdade. Eu diria mesmo que vocês não têm 
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que escutar a pessoa. Não escutem nada do que eu lhes digo, não escutem nada do que vocês dizem 
uns aos outros, não escutem nada do que lhes diz o seu próprio personagem. Vocês não têm 
necessidade de escutar, vocês têm apenas necessidade de se ouvir, e como vocês querem se ouvir se 
passam seu tempo a sofrer ou a se aplaudir, é a mesma coisa. Certamente se aplaudir é mais agradável 
do que sofrer, mas é o mesmo obstáculo, a mesma obstrução. 
 
O comandante dos Anciãos lhes havia dito: “ame e faça o que lhe dá prazer, mas ame primeiro”. Não o 
amor humano, não um amor projetado, mas ame a Vida. Não sua vida, não esse mundo. Ame a 
expressão da consciência e ela lhe mostrará que você não é a consciência. Você não tem necessidade 
de ninguém para vivê-la, não há técnicas. Há certamente as técnicas de aproximação das quais eu falei, 
a análise, a refutação, tudo isso, mas num determinado momento, lhes é preciso soltar também isso. 
Você deve estar nu. Aceitem que vocês são falíveis porque sua forma só passa entre o nascimento e a 
morte. 
 
...Silêncio... 
 
Questionem. 
 
 
Questão: Em nossa vida nós temos frequentemente que fazer escolhas. Você pode nos falar de 
escolhas? 
 
Mas a escolha concerne à pessoa; o Absoluto não tem nenhuma escolha, ele é. Enquanto você 
acreditar dever escolher, você prova por aí mesmo que não é livre, porque quando você é livre, não 
tem nada a escolher. É a Vida que escolhe, é a Vida que escolheu. Enquanto você acredita escolher, se 
distancia de si mesmo, é levado nas histórias dos outros. Enquanto você tem a impressão de ter uma 
escolha, qualquer que seja, você chama isso o livre arbítrio e desconhece a Liberdade. Em face de toda 
pessoa, de toda situação, mesmo que você tenha criado, enquanto você acreditar ser livre para 
escolher, você não é livre. A liberdade de escolha não é a Liberdade. Justamente a verdadeira 
Liberdade é não ter que escolher o que quer que seja. É a Vida que faz a escolha e não você, quaisquer 
que sejam as atividades, quaisquer que sejam as obrigações. 
 
Não esqueçam que todos, quando nós passamos sobre a terra, somos obrigados a ganhar nossa vida, a 
pagar nosso lugar de vida, sustentar nossos filhos, a pagar os impostos. É evidente que não haverá 
jamais a liberdade dentro disso, mas, no entanto, vocês devem respeitar isso porque o Jnani não pode 
se colocar em oposição ao que quer que seja. Ele pode constatar o erro, mas jamais procurará 
modificar o que quer que seja porque ele sabe perfeitamente que cada coisa, que cada evento, cada 
situação, mesmo a mais detestável, é exatamente o bom lugar. Então o Jnani não tem jamais a 
escolha. 
 
A escolha corresponde à pessoa, a escolha corresponde à dualidade. O Jnani não escolhe jamais, ele 
deixa as coisas se desenrolarem. Do exterior, visto da pessoa, ela poderia chamar de passividade, mas 
em verdade, é tudo menos isso. O Jnani está ativo, mais do que nunca, sobretudo quando ele não faz 
nada e ele se contenta em seguir a Vida. Enquanto existe, e eu peso minhas palavras, a menor vontade 
ou a reivindicação pessoal ligada a qualquer desejo ou necessidade que seja, vocês não são livres. 
Mesmo que vocês acreditem no inverso, mesmo que vocês tenham a impressão de se liberar de uma 
situação, de um lugar, de um marido, de uma mulher, vocês estão acorrentados. E, portanto, eu lhes 
havia dito, não serve para nada deixar sua família, seu lugar ou o que quer que seja, a vocês que vocês 
devem deixar. Vocês sabem isso? 
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Eu acredito que os Anciãos frequentemente empregaram as palavras Fluidez, Unidade, Abandono à 
Luz, e eu lhes digo de maneira mais abrupta: deixem tudo que vocês acreditam, mas não seu corpo, 
não sua mulher, não seus filhos, deixem as confusões mentais de todas as histórias, de todas as 
crenças. A posição de observador ou de testemunha tem por vocação, e tem sempre por vocação lhes 
mostrar, como o espectador da cena de teatro, seu próprio personagem. Vocês não são mesmo a 
testemunha, vocês não são mesmo o observador, mas isso permitiu, para um numero de vocês, se 
aproximar da Verdade. 
 
Mas novamente, quem quer que seja o guru, quem quer que seja o deus, qualquer que seja a Luz, 
qualquer que seja o Universo que virá em seu contato – esse é o caso eu creio nesse momento -, 
lembre-se que existe antes de tudo o medo da morte. Lembre-se, antes de tudo, que sua eternidade 
não tem nem início, nem fim e dê-se conta que nesse mundo há um início e um fim. Mas o início e o 
fim desse corpo não é o fim da Vida, nem o fim da consciência, é simplesmente o fim desse mundo, 
quando você dorme. E quando você dorme, salvo se você tem sonhos, pensa em mudar isso ou aquilo? 
E você pensa se há necessidade realmente de mudar as coisas? Não, você dorme. É o ego e a pessoa 
que quer mudar. Esqueça-se ou deixe-se, isso é o mesmo, é a única coisa da qual você deve se 
desembaraçar; a única coisa que você deve deixar é você. 
 
O Jnani, mesmo se ele ainda está em uma identidade, ele não é esta identidade. É isso que eu 
explicava sobre o viver daqueles que vinham me ver. É também o viver que vocês têm quando eu 
venho. Alguns dentre vocês estão aterrorizados, e outros estão em êxtase, e, portanto, essas são as 
mesmas palavras, é a mesma Presença. Como explicar que alguns estão em fuga? É claro, eles dirão 
que eu sou o mal encarnado, e outros dirão que eu sou o satguru supremo. Vejam bem, isso não 
depende de mim, mas somente de vocês, de sua apreciação, de seu sentir. Mas isso diz respeito à 
pessoa. Ao contrário, se vocês esquecem tudo isso, sua pequena pessoa, sua história, se vocês estão 
plenamente aqui comigo, vocês esquecem, vocês já deixaram. 
 
Eu creio que numerosos de vocês viveram, durante esses anos, numerosos mecanismos da 
consciência. É muito bem, isso são jogos. Mas vocês sabem que há a origem do jogo? Vocês podem 
sair dois minutos de seu jogo, da cena de teatro, sair de seu posto de observador, sair do teatro, e 
vocês verão que não há nenhum teatro, que não há pessoa. É nisso que vocês serão vocês mesmos e 
que vocês estão livres, em qualquer outro lugar, em qualquer mundo. 
 
É preciso se lembrar o que vocês eram antes do nascimento, antes de estar no ventre de sua mãe. 
Porque definitivamente, esse corpo não está ligado senão ao encontro de dois fluidos com o óvulo, e é 
tudo. E a consciência aparece um belo dia, entre três e cinco anos. Vocês são responsáveis por isso? 
Então certamente vocês dizem que são vocês que escolhem sua encarnação, mas são mentiras. Isso 
são os mestres da Ilusão que lhes fazem acreditar num outro corpo que vocês chamam corpo astral, 
que vocês têm necessidade de se melhorar – vocês aderem. Tudo isso que brilha não é Luz, tudo isso 
que brilha é projeção da Luz. Saibam bem que vocês são a Luz, mas que vocês não são nenhuma 
projeção da Luz. Saibam isso para vivê-lo, vocês não têm mais nenhuma reivindicação nesse mundo 
como em todo mundo. Aí está a Liberdade. 
 
Enquanto um pensamento levá-los no amanhã ou no ontem, vocês estão sujeitos a este pensamento e 
vocês se identificam com esses pensamentos que, portanto, são passageiros. Vão à fonte do 
pensamento e vocês verão que nenhum pensamento pertence a vocês propriamente. Mesmo uma 
ideia extraordinária não é de vocês, vocês pegam porque ela passa. Vocês não têm nenhum mérito a 
se atribuir, de nenhum tipo, tudo é natural, não há nenhum esforço a fazer. Enquanto vocês têm a 
impressão de que devem fazer um esforço, é que é a pessoa e o ego que sussurram isso. Vocês 
precisam esquecer a noção de esforço. Certamente é preciso os esforços para ganhar sua vida, para 
sobreviver nesse mundo; é exatamente o inverso para encontrar a Verdade. É preciso cessar todo o 
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esforço, é preciso cessar toda a identificação com o que quer que seja, que a pessoa chama o nada, 
que é terrível para a pessoa. 
 
...Silêncio... 
 
Questionem. 
 
...Silêncio... 
 
Questão: Para aquele que não viveu ainda a Liberação, você falou do último medo que é o medo da 
morte. Você pode falar deste medo da morte para nos ajudar a atravessá-lo? 
 
É suficiente, simplesmente, aceitar a morte, não há nada de mais simples. É o mental que se opõe a 
isso, porque o mental só pode se crer imortal. E, portanto, ele aparece um dia, entre sete e quatorze 
anos, e ele se extingue definitivamente no momento de sua morte. Então aceite morrer e você 
renascerá em eternidade. Isso não é uma questão de vontade, novamente, não é uma questão de 
esforço, é exatamente o inverso. Para ir para a outra margem, é preciso deixar a margem que vocês 
estão, é tudo. Mas eu falo de sua atitude de consciência, eu não falo da materialidade de sua vida que 
é isso que ela é. Vocês só podem viver o que vocês se permitem; mesmo que hoje isso possa lhes 
parecer absurdo ou contrário aos seus desejos, isso não é verdadeiro, não mintam a vocês. Sejam 
verdadeiros. Tudo que chega deve chegar; o que não deve chegar não chegará, o que quer que vocês 
façam. Entendam isso. A partir daí, do que serve fazer esforços. É a pessoa que acredita que ela deve 
mudar, se melhorar, transformar. Vocês têm substituído a Liberdade pelo livre-arbítrio, quer dizer, a 
noção de escolha, e isso lhes tranquiliza e vocês acreditam que a Liberdade é a liberdade de escolha. A 
verdadeira Liberdade é não ter escolha. Eu não falo da expressão de sua consciência, mas eu falo da 
Verdade. 
 
Então hoje, o que fazer? O que ser? Sejam naturais, sejam espontâneos. Se vocês são verdadeiros, se 
vocês são justos, absolutamente nenhuma coisa, nenhum elemento, nenhuma circunstância pode 
afetá-los, mesmo a mais contrária das situações, porque vocês não param no evento, mas vocês vão à 
fonte do evento, não sob uma forma de conhecimento ou de explicação, mas por uma ignorância total. 
Talvez no Ocidente vocês puderam chamar isso a fé, mas isso não é a fé no além, isso não é a fé em 
Deus, isso não é a fé em Cristo, ou não importa em qual mestre, é a fé no que vocês são. Não como 
crença, mesmo que isso possa ser no início, mas como viver. 
 
É claro, as vicissitudes da vida nesse mundo podem, às vezes, se manifestar em sua consciência, como 
uma doença, como uma ruptura, como uma perda, ou como um ganho, pouco importa, mas vocês 
sabem que não são nada de tudo isso. Não pode mais, este evento, representar o menor peso ou o 
menor entrave ao que vocês são. Enquanto vocês acreditam controlar sua vida, quer seja pela moral, 
quer seja pelo carma, quer seja pelas crenças espirituais quaisquer que elas sejam, vocês não são 
livres. Vocês são livres quando justamente estão desembaraçados de toda essa confusão. 
Paradoxalmente, tudo isso que vocês cumpriram, tudo isso que vocês aproveitaram, dá a impressão à 
sua pessoa e ao seu ego de se expandir, mas a Verdade, ela não se expande, ela está aqui e ela é 
totalmente independente de todas essas circunstâncias. Vocês não são nenhuma dessas circunstâncias 
que vocês tem a viver mesmo o fim do ciclo. Eu repito: vocês jamais nasceram, além disso, vocês não 
morrerão jamais. O que morre é a Ilusão, como toda ilusão. 
 
Isso não é somente uma mudança de olhar, isso não é somente uma mudança de perspectiva, mas é 
uma revolução interior. Isso requer guardar, como dizia o Cristo, sua própria casa, quer dizer não 
sobrecarregar sua consciência, seu corpo de conceitos, de ideias, de pensamentos, de crenças, de 
histórias. Como vocês querem estar disponíveis para a Verdade enquanto estão correndo para a 
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esquerda e para a direita? O ego é muito maligno, ele tem apenas e somente um objetivo: enganá-los. 
E acessoriamente ser útil para vocês sobreviverem nesse mundo, e é tudo. 
 
Vocês são não nascidos, vocês são os sem-forma. Mesmo hoje, a expressão “Parabrahman” é demais, 
porque isso reenvia a uma cultura, do mesmo modo que a palavra “Absoluto” reenvia a um conceito. 
Ora, isso não é um conceito, isso não pode nem mesmo ser uma ideia, nem mesmo um pensamento. 
Mas é sua liberdade total, e eu acredito que o Comandante lhes explicou isso longamente, isso se 
chama Atribuição Vibral ou a localização de sua consciência. 
 
...Silêncio... 
 
Aquele que é livre não se questiona da Liberdade. Aquele que ama não tem necessidade de se 
questionar o que é o Amor. Vejam a diferença entre o conceito, a ideia, a crença e a Verdade. 
 
...Silêncio... 
 
Quando do encontro do prakriti e o purusha, o que é que vocês jogaram como jogo, como papéis, 
como funções? O que é que vocês provaram? 
 
...Silêncio... 
 
Vocês tiveram necessidade de muletas, vocês aceitam hoje jogar as muletas? Vocês aceitam a 
Liberdade ou vocês buscam compromisso? A Liberdade não será jamais um compromisso entre o 
efêmero e o Eterno, não pode haver. Há apenas uma fase transitória que foi nomeada Ascensão ou 
Liberação, que é o momento onde o efêmero e o Eterno se encontram, é tudo. 
 
...Silêncio... 
 
Aproveitemos esses momentos de silêncio entre nossas questões para podar. Coloquem-se. Deixem 
ser o que deve ser. Deixem ser o que é e o que será, não se preocupem com nada. Eu não falo da vida 
de sua pessoa, mas da Verdade. 
 
...Silêncio... 
 
Então prossigamos. 
 
...Silêncio... 
 
Questão: A planta chamada sálvia divinorum nos leva ao outro lado da margem. Você pensa que isso 
é interessante para morrer a pessoa? 
 
Do que você fala? 
 
Questão: De uma planta chamada sálvia divinorum, que permite à consciência passar através do 
medo da morte e viver a experiência do Absoluto. 
 
Um meio exterior qualquer que seja, pode efetivamente aproximá-los e fazê-los viver “a experiência 
de”, e assim afirmá-los e fortalecê-los na aproximação da Verdade, mas nenhum elemento exterior à 
sua própria consciência pode estabelecer, e eu disse bem “estabelecer”, o que você é. Você pode, 
todavia, através de meios externos, elevar uma parte do véu e se dar talvez, assim, um impulso para 
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largar. Isso pode ser obtido da mesma maneira pela repetição de certos mantras que esvaziam uma 
parte da Ilusão, seja no nível mental, seja no nível do corpo. 
 
Isso pode estimular, isso pode ajudar, isso pode revelar em parte, mas novamente, o último passo 
definitivo só pode vir, não da sua pessoa, mas da sua própria consciência. Nesse momento somente 
você é liberado da pessoa, mas nenhuma pessoa pode ser liberada, absolutamente nenhuma. A pessoa 
desaparece dela mesma no momento da morte, ela aparece dela mesma no momento do nascimento. 
Tendo em conta que o medo, de uma maneira geral, e não somente o medo da morte, é o único 
obstáculo para o Amor e a Verdade. O medo resulta não das experiências passadas, mas da confusão e 
somente do não reconhecimento do que você é. O medo congela. Ele é o apanágio da história, o 
apanágio do corpo e o apanágio do mental, se traduzindo então, pela emoção de natureza “medo”. O 
Liberado não tem nenhum medo. Ele pode jogar por estar preocupado pelas circunstâncias da pessoa, 
e é tudo. 
 
Como foi dito, eu creio pelo Comandante, há só o medo ou o Amor, se há a sucessão de medo e de 
Amor, esses não são os estados, essas são as experiências. O Amor não se coloca a questão do medo, o 
medo se coloca a questão do Amor. E lembrem-se que o medo, como toda emoção, é passageiro. Ao 
contrário, o mental se apega tendo em conta o conceito e vai fazer de tudo para não ser mais 
confrontado pelo medo, qualquer que seja este medo, não somente o medo da morte, mas todos os 
medos possíveis e imagináveis. Então o mental sem conhecimento do que vocês são, vai elaborar as 
estratégias de evitar, de negar, mas o ponto de partida é a emoção “medo” que se estrutura em 
seguida. 
 
...Silêncio... 
 
O medo retrai, ele congela o movimento da Vida. O Amor é movimento, mas ao mesmo tempo para 
todo o movimento da Ilusão. Vocês se tornam o centro, não congelam nada. Vocês se tornam o 
suporte da Vida, mas vocês sabem que não são esse suporte. Então, qualquer que seja a técnica, 
qualquer que seja a planta, qualquer que seja o yoga, quaisquer que sejam os mantras, quaisquer que 
sejam as orações, num determinado momento, mesmo isso deve ser deixado. A melhor maneira de 
deixar de ser a pessoa é certamente o serviço, a devoção. Que isso seja a um deus, que isso seja a uma 
situação, pouco importa, mesmo que isso sejam ilusões, isso lhes aproxima do que eu chamaria “a 
fixação de sua atenção”, que reúne algum tipo de tensão, tal como havia sido descrito, em direção ao 
Abandono à Luz, por certas Estrelas. 
 
É necessário não confundir quem está congelado com quem está imóvel. 
 
...Silêncio... 
 
Questionem. 
 
É a hora da pausa. 
         
Então coloquem-se. Até mais tarde. 
 

*** 
 
Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 
 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/bidi-qr-partie-1-mars-2017/ 
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BIDI - Q/R - Parte 2 - Março 2017 
 
 
Eh bem, Bidi está com vocês. 
 
...Silêncio... 
 
Eh bem, nós podemos prosseguir a troca. 
 
Questão: durante sua primeira intervenção me veio uma canção e eu desejo partilhar com você. 
 
Que será, saberá, 
Amanhã nunca está muito longe, 
Deixemos o futuro vir. 
Que será, verá, 
Que será, será. 
 
Eh bem, eis um belo mantra, e, além disso, cantado. 
 
Eh bem, Bidi lhe agradece. 
 
Questionem. 
 
 
Questão: Você poderia nos aconselhar alguns mantras dos quais você falou? 
 
Os mantras, como vocês sabem, são inumeráveis entre nós, na nossa cultura. É claro que existem os 
mantras que têm um efeito, existem inumeráveis. Eles têm por objetivo de início ocupar a mente e 
para o som emitido, de favorecer a abertura de certas portas do corpo e da energia sutil. Não existem 
uns melhores que os outros; cabe a cada um de vocês, se tiverem necessidade, encontrar um mantra. 
Como eu dizia, a canção que foi cantada é um mantra possível. Quando eu estava encarnado e eu me 
dirigia aos compatriotas hindus, evidentemente, eu lhes dava os mantras que correspondiam à nossa 
cultura. 
 
Existem, todavia, três línguas e vocês sabem, eu creio isso foi dito, que têm o poder de sua 
pronunciação, e antes de tudo e, sobretudo: o sânscrito, a língua hebraica e o aramaico. Assim, um 
mantra repetido pela utilização das sílabas dessas línguas tem efeitos, independentemente da sua 
cultura. 
 
Alguns são libertadores, outros têm o risco de levá-los na ilusão. Cabe a vocês, a cada um de vocês que 
desejaria utilizar um mantra, testar, vivê-lo para apreciar os efeitos ou os inconvenientes. Mas além da 
eficácia real, não sejam tolos, não mais desta muleta. Todavia, isso pode ajudá-los a pacificar seu 
mental, para vê-lo em ação e então para criar aí também a posição de observador, através do que se 
desenrola pela repetição desse mantra. 
 
A maioria dos mantras, em nossa tradição, começaria pelo OM, isso vocês sabem, talvez. Um dos 
mantras mais poderosos que lhes foi dado a ouvir dentro de diversas informações que vocês 
receberam, é certamente o mantra de Metatron, porque ele afirma, com poder, que vocês são o que 
vocês são, além de toda aparência, de toda forma e de toda crença. Além do próprio significado do 
mantra. É o efeito sobre a consciência que deve ser observado. 
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Na minha cultura, os mantras mais comuns e certamente os mais eficazes foram o “OM namo 
bhagavate” e o “OM namah shivaya”, mas vocês podem muito bem sair dessas culturas e dessas 
línguas para expressar um mantra em sua língua. O que eu havia dito, por exemplo, a respeito do Si, no 
momento de seu deitar ou no primeiro despertar da manhã, antes de descer da cama, consiste em 
repetir “Eu não sou esse corpo, eu sou a Verdade”. Não se trata de uma técnica de persuasão, mas 
afirmação da única Verdade. Esta pronunciação, mesmo que ela não seja repetida nas condições 
adequadas do sono ou do despertar, antes do sono ou no momento do despertar, vai produzir, no 
nível de sua consciência, uma forma de retorno, os levando a conscientizar, além de toda visão, além 
de toda percepção, e mesmo de toda vibração, a isso que vocês são. Mas, novamente, cabe a vocês 
encontrar seu mantra, sua afirmação. 
 
Não se limitem, se esse mantra é em sua língua. Afirmem o que vocês não vivem talvez, ainda: “Eu sou 
Absoluto, eu sou liberado”. Não como uma técnica de persuasão, mas como uma técnica que vai, 
talvez, abrir certas portas em vocês e cortar quaisquer véus, quaisquer conhecimentos, quaisquer 
memórias, quaisquer histórias. Mas nada atingirá o poder do mantra do Silêncio, onde somente sua 
Ausência revelará simultaneamente sua Presença e a fatuidade dessa Presença. Porque só o instante 
presente lhes permite se encontrar em sua totalidade, em sua verdade, além do personagem, além 
das alegrias e dos sofrimentos, além das crenças residuais, lhes colocando, de imediato, no coração da 
Verdade, o que vocês chamam, eu creio, o Coração do Coração ou Infinita Presença. 
 
Mas não mantenham nada do que aparece ou do que possa ser percebido no decurso desse mantra, 
ou mesmo após. Não parem em nada, em qualquer visão que seja, em qualquer vibração que seja. 
Deixem se desenrolar o que deve se desenrolar. Vocês não têm necessidade, nesses momentos, de ser 
o observador ou a testemunha, vocês têm justamente necessidade de estar aí; e o mantra pode ser um 
meio de estar totalmente aí, colocando fim, assim, a todos os pesos, a todos os véus, a todos os erros. 
Mas para isso, seu mental não deve meter nisso qualquer interpretação ou qualquer conceitualização. 
Como isso foi repetido por numerosos Anciãos, deixem-se atravessar, não parem nada e não segurem 
nada. Sejam neutros. Estejam ao mesmo tempo presentes e ausentes. Presentes em seu Infinito, 
ausentes em seu corpo, ausentes em sua história, ausentes em suas emoções, e ausentes de tudo o 
que está manifestado. 
 
Lembrem-se, eu estou além de toda fonte de manifestação, cada um de vocês é exatamente isso. 
Mesmo que o conhecimento direto não se revele, vocês provarão certamente uma paz muito útil para 
ajudá-los em todos os níveis de manifestação, como de não-manifestação, seu reconhecimento e seu 
viver. 
 
...Silêncio... 
 
Continuemos. 
 
 
Questão: quando estamos no Absoluto, podemos retomar uma forma livre? Quando estamos numa 
forma livre, podemos retornar ao Absoluto quando desejamos? 
 
Mas toda forma manifestada, além desse mundo e desses ciclos de ilusão, não fazem separação, nem 
diferença. Quando vocês são liberados e vocês não têm mais forma, lembrem-se que tudo é inclusivo, 
vocês são todas as formas possíveis. Vocês estão tão habituados a uma forma que seu cérebro nem 
sua consciência podem conceber ser sem forma. Como eu havia dito, isso é inconcebível para toda 
manifestação nesse mundo. Não é absolutamente o mesmo nas formas livres que são igualmente 
Absolutas do que aquela que não tem mais nenhum veículo, porque têm todos os veículos à sua 
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disposição, ao mesmo tempo e em todos os espaços, quaisquer que sejam da criação em qualquer 
mundo que seja. Não fragmentem e nem separem. 
 
Ser Absoluto é ser tudo, além desse mundo. Não há outro deus que Deus, quer dizer, vocês mesmos; 
não há outra luz que a Luz, quer dizer vocês mesmos. A separação da consciência e o esquecer de sua 
eternidade no seio desse mundo, realizada pelos mestres da Ilusão, não tem mais curso desde que 
vocês saem dessa forma e desse mundo. Até o presente, as portas da morte lhes davam a viver um 
outro confinamento, no nível de uma matéria mais sutil, de um outro corpo ligado às emoções e, em 
parte ao mental, e então às memórias. Toda forma de manifestação da consciência é por essência livre 
e não é nunca congelada em qualquer forma que seja, porque a forma muda segundo a dimensão, 
segundo o pensamento da entidade que está abrigada nesta forma, que é igualmente Absoluta. O 
Cristo lhes dizia: “Eu e meu Pai somos Um”. 
 
Quaisquer que sejam as palavras, qualquer que seja a sua história, vocês não têm que se preocupar 
com isso. Isso não é uma escolha, não é um ou outro, é um e o outro, sem nenhum limite de forma, de 
tempo, de dimensão ou de espaço que são todos, sem nenhuma exceção, nunca infinitos. Isso quer 
dizer que toda criação, mesmo livre, retorna um dia à ausência de criação. Lembrem-se que isso são 
jogos, a consciência tem necessidade de jogar. A a-consciência não joga mais porque ela está 
estabilizada não num lugar mas está presente, de maneira permanente, em toda forma, em todo 
lugar, em todo espaço e em todo tempo, quando existem. 
 
Nesse momento, vocês são ao mesmo tempo o Alfa e o Ômega, vocês são o grão de areia, vocês são os 
Arcontes, vocês são a Fonte, vocês são os planetas, vocês são os sóis, mas tudo isso são apenas os 
jogos, então o objetivo é exclusivamente o jogo. Não há nem ganho nem perda. Somente sua forma 
congelada nesse mundo, como cada um de nós quando passamos, obedece as leis, as regras que não 
têm nada a ver com a Liberdade. 
 
Nenhuma consciência tem necessidade de exercer a menor predação sobre uma outra consciência 
porque é a mesma consciência, vocês sabem isso? Vocês viveram isso? Quando o Cristo lhes dizia: “O 
que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”. O que vocês fazem ao outro não é 
nada ao outro, vocês fazem a vocês mesmos. 
 
Em outros termos, além desse mundo, porque querer separar entre forma livre e Absoluto? Isso tem 
sido talvez, traduzido assim sobre um plano didático, mas não coloquem separação na Liberdade, 
porque esta Liberdade, como eu disse, é total, desde que vocês deixem a forma nesse mundo. Sua 
consciência não pode ser de modo nenhum, obrigada em relação a uma forma ou uma função, a 
modificar o que quer que seja que ela é. Em outras palavras, a consciência livre não é submissa nem a 
uma forma livre nem a qualquer conceito que seja. Aí está a bem-aventurança que não termina nunca, 
que nunca começou, porque ela sempre esteve aí. 
 
Vocês compreendem, se trata simplesmente de um problema de crença. A crença não pode ter 
nenhum papel no seio dos multiversos, no seio das dimensões, ela é. As atribuições de funções, as 
atribuições de papéis, mesmo daqueles que vocês chamam Arcanjos, correspondem à história da 
trama desse mundo e esta vibração é portadora, para vocês, de qualquer coisa, é claro, que está 
presente em vocês, então isso teve uma utilidade. Mas nenhum Arcanjo pode manter uma forma 
eterna. Certamente o que poderíamos nomear o tempo que, portanto não é, não tem de todo o 
mesmo valor nem a mesma medida disso que vocês nomeiam o tempo aqui sobre esta terra. Vocês 
não têm necessidade de planetas, vocês não têm necessidade de sóis, vocês não têm necessidade do 
cosmos para ser. Este erro está simplesmente ligado ao seu hábito de dar nome, de identificar as 
formas. 
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Os mestres da Ilusão que vocês chamam deuses lhes induziram, por estas crenças, na precipitação e no 
confinamento da matéria. As regras do jogo da consciência eram falsas, mas apesar disso, hoje, muitos 
de vocês descobrem o embuste. Vocês sabem talvez, é o fim do kali yuga. Onde tudo deve ser 
revelado, totalmente. Não somente, é claro, sobre os eventos desse mundo, é uma primeira etapa, 
mas evidentemente sobre a própria natureza da consciência, sobre a própria natureza do que vocês 
são. 
 
...Silêncio... 
 
É por isso que eu insisto fortemente lhes dizendo: não acreditem em nada enquanto vocês não 
viverem. Vocês podem aderir a um conceito, mas pertence a vocês validá-lo ou não para sua 
experiência. Vocês não têm necessidade de nenhum livro, de nenhuma religião, de nenhum mestre, 
porque num determinado momento, quaisquer que sejam os apoios, os suportes que permitiram 
vocês estarem aqui, vem um certo ponto onde tudo isso também deve desaparecer, da mesma 
maneira que o conjunto dos multiversos se resolverão por eles mesmos no que eles são, uma vez a 
partida terminada. Vocês que decidem a duração da partida, das regras do jogo. E não há nenhuma 
regra fixada na liberdade da consciência, como na a-consciência. 
 
Vocês não são Absolutos quando vocês estão sem essa forma, vocês são realmente Tudo, o que é 
impossível viver enquanto a forma está presente. Vocês têm acesso a certas experiências, a certas 
visões, mas nenhuma delas mobiliza sua consciência quando vocês são liberados, então, aquele que 
não é liberado será sempre atraído e terá necessidade, na sua liberdade em seu jogo, de uma forma 
ligada à expressão da consciência. Mas, o retorno ao Absoluto significa para o conjunto da 
humanidade da Terra, o retorno à Liberdade e não há nenhuma diferença se isso não está nos seus 
conceitos, porque vocês não viveram ainda entre ser Absoluto ou estar em não importa qual forma 
livre; vocês todos são formas livres. Vocês não têm nenhum meio de verificar isso enquanto vocês são 
a forma, mas vocês têm a possibilidade, através da Infinita Presença, do Último, da consciência, de ver, 
perceber, sentir ou realizar o Todo, sem necessariamente vê-lo. 
 
Mas o sentimento, porque é um, do Absoluto, se traduz antes de tudo pela Paz real, que não é 
procurada nem na meditação, nem na energia, nem na vibração, e, sobretudo, quando vocês são 
livres, vocês deixam sempre os outros livres, sem isso vocês se tornam o mestre, com suas falhas. 
Nenhum mestre, onde quer que ele esteja presente sobre esta terra, pode fazer outra coisa senão 
transmitir o que viveu no nível do Si, colorido pelas culturas, pelas filosofias, pelas religiões, pelo 
estado do momento. 
 
O Satguru, o Liberado vivente, não adere a nenhuma doutrina. Certamente ele sabe que é o resultado 
de uma cultura dentro desse corpo que ele habita. Não sendo esse corpo, nem nenhum dos 
conhecimentos propostos por esse mundo, ele não pode aderir a nada, mas ele não rejeita nada. Ele 
respeita a liberdade de cada um de jogar o jogo que ele quiser, mesmo que não seja Verdade, porque 
ele sabe que a consciência tem necessidade de experimentar. Ele não pode influir no momento do 
reencontro, mas ele influirá necessariamente, porque como eu disse estando encarnado, minhas 
palavras não podem fracassar. É o mesmo hoje, mesmo que vocês rejeitem minhas proposições, 
mesmo que vocês tenham medo. Quando vocês forem agarrados pelo medo da morte, se isto não está 
resolvido hoje, minhas palavras voltarão a vocês com uma intensidade que vocês não poderão ignorar 
e que vocês não podem hoje imaginar ou pensar. 
 
Há eventos, na vida, no seio da Ilusão, que ressurgirão, quando de toda morte, em todo ser que deixa 
esse corpo. Minhas palavras e o que eu introduzi em vocês, como quando estava encarnado, através 
daqueles que vieram e que, portanto, em certos casos, eu enviei porque eu sabia que o trabalho 
estava feito, não necessariamente para o instante presente, mas para o instante final. E eu diria 
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mesmo que se vocês se opõem ou se vocês não aderem, ou se vocês não vivem nada hoje, estejam 
certos – porque vocês o viverão, é inevitável – quando do momento de sua morte, essa lembrança 
será bem mais presente do que todos os seus afetos e do que todas as suas experiências, quaisquer 
que elas sejam. 
 
Então estejam tranquilos, permaneçam presentes, deixem viver a Vida que vive em vocês, e vocês 
constatarão, bem mais que a fluidez, bem mais que as sincronicidades, vocês constatarão uma Alegria 
sem objeto, permanente, indelével, onde tudo o que sobrevém e advém em sua vida será vivido da 
mesma maneira, com o mesmo sentimento, o mesmo humor e o mesmo estado, que aproxima vocês 
de sua eternidade. 
 
Vocês sabem muito bem que o mais duro na encarnação nesse mundo é não fazer nada. Eu não falo 
das atividades profissionais, familiares ou as obrigações, o “fazer nada” não sendo um “não fazer” no 
seio desse mundo, mas um “não fazer nada” no nível de sua vontade a fim de colocá-los no 
acolhimento total da revelação da Verdade. É claro, os mecanismos chamados vibrações ou energias, 
os dois, lhes permitiram chegar até aqui. 
 
Quando o medo da morte é removido, não de maneira conceitual, mas nesta carne a qual vocês estão 
ligados enquanto estão identificados com esse corpo, nesse momento nenhum medo por vir. Vocês 
podem ser surpreendidos, mas isso não se instala jamais. Isso quer dizer que não deixa rastro. 
 
Minha maneira de estar com vocês tem por único objetivo de ser sua única lembrança no momento de 
sua transição. E eu diria mesmo que aqueles de vocês que estão salvos, quando me verem ou quando 
sentirem a energia que eu veiculava, serão certamente aqueles que chegada a hora se lembrarão 
ainda mais intensamente do que eu disse, porque eles o viverão. Eles começaram em oposição à 
Verdade, mas eles ouviram a Verdade. Eu não tenho necessidade de provar a vocês o que quer que 
seja porque isso não serve para nada, eu só posso favorecer em vocês o florescimento do que vocês 
são, chegada a hora, se esse momento não é agora. Esse tem sido meu objetivo. 
 
Houve primeiro, se eu posso dizer, o momento de nascimento da Onda de Vida e do Sharam Amrita, 
um certo número de conceitos ligados ao que vocês chamam a não-dualidade que lhes foram 
expostos, a fim de lhes dar as referências, certamente ilusórias, mas que poderiam de alguma forma 
convencer da evidência do que vocês se aproximam. 
 
Eu tive a chance, deixando esta forma, de reencontrar os irmãos que eu havia literalmente expulsado 
de minha casa. Eles foram os mais reconhecidos, se eu posso dizer. Porque ainda que vocês entrem em 
contradição, mesmo com minhas palavras e mesmo com minha Presença, vocês estejam seguros que 
eu deixei uma marca em vocês como eu faço agora, e que chegada a hora para vocês, tal como vocês 
concebem ainda, será eficiente. 
 
Eu não venho então para liberar vocês, é impossível – só vocês que podem fazê-lo – mas eu venho 
depositar em vocês, não nesse corpo, não na consciência desse corpo, mas no que vocês são em 
verdade, a marca que lhes permitirá encontrar com evidência o que vocês são. Que isso seja no 
momento do Apelo de Maria, assim como foi nomeado, pela chegada de Hercóbulus, ou que isso seja 
no momento final coletivo, minhas palavras não podem se perder. Elas são independentes de minha 
forma, elas já estavam quando eu estava numa forma. É independente de todo conceito. Minhas 
palavras são independentes de todo pensamento, mesmo, evidentemente, que eu utilize as palavras 
que eu encontro. Elas se escorrem espontaneamente, quer vocês concordem ou quer vocês recusem, 
não muda nada. A liberdade não é negociável. 
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Uma vez atravessada o que vocês chamam a última porta, uma vez passado o que vocês chamam o 
guardião do limiar, do grande limiar e do pequeno limiar – o que não é nada senão suas crenças 
errôneas -, que se apresentarão sob forma de entidades agressivas, maldosas, mas tudo isso está em 
vocês, então vocês não têm nada que corresponda a isso em sua eternidade. São as quimeras criadas 
pelos pensamentos que vocês adotaram, pelas crenças que vocês nutriram e nada mais. O Bem e o 
Mal são a realidade desse corpo: ele sofre, ele nasce, ele cresce e ele morre. Na eternidade não há 
nenhum espaço possível para qualquer bagagem que seja, que seja intelectual, que seja ligada às 
aprendizagens ou aos conhecimentos, às tradições, às religiões, a energia. Tudo isso não lhe será de 
nenhuma ajuda. 
 
Somente a Paz, no Coração do Coração, permitirá a vocês realizar o que vocês são com graça e 
elegância, eu diria. 
 
O poder das palavras que são pronunciadas não visa, de modo algum, fazê-los aderir ao que quer que 
seja nem a induzir a menor crença, nem mesmo gerar seu acordo ou sua recusa; isso não tem 
nenhuma importância porque se há acordo ou recusa, ainda é a pessoa. Eu lhes disse no preâmbulo, 
que não me dirijo mais à pessoa, mesmo que isso passe através de sua pessoa. 
 
Continuemos. 
 
...Silêncio... 
 
Se me escutando, me lendo, estando aqui ou em outros lugares, percebem através do testemunho que 
é o som emitido pela alma e o Espírito, se aperfeiçoa como em certas yogas, fiquem na escuta desse 
som, porque esse som é a primeira emanação da criação que nunca teve lugar, exceto em dimensões 
específicas. Isso é um fio condutor, não em direção ao Absoluto, mas em direção à plenitude do Si sem 
apegos. Se os pensamentos chegam, exceto se há pergunta, deixe-os atravessá-los, nenhum de seus 
pensamentos lhes pertence propriamente, eles só fazem passar. Não parem nada. Não retenham 
nada. 
 
...Silêncio... 
 
Questão: eu rendo graças à sua Presença, estar em estado de choque com um vazio absoluto e as 
dores enormes em certos pontos da cabeça é uma boa aproximação? 
 
Resta esquecer a dor para se interessar somente por esse nada. Esqueça seu corpo, mas fique aí, você 
não é seu corpo. A dor quer dizer somente que é o ajustamento que você vive, você não é esta dor. Se 
debruce sobre esse vazio e você perceberá que esse vazio, passando do outro lado, é tudo menos 
vazio. Ele é pleno, de todas as consciências, de todas as formas, de todos os universos. Mas permaneça 
neste vazio, não se deixe levar, nem por uma dor, nem por uma visão. Fique nesse nada. Esqueça o 
medo, esqueça o medo de seu corpo. 
 
...Silêncio... 
 
Devo dizer que no estado que você atinge, não há necessidade de conceitos. Não serve para nada 
resistir. Você não tem necessidade de se referenciar em qualquer forma, em qualquer ideia ou em 
qualquer emoção que seja. Sua única referência é o que você chama, no momento: nada, e vazio 
absoluto. Você não tem nada a fazer. 
 
Desde que você solte, ideias, pensamentos e conceitos, então isso que desse lado da margem, aqui, 
você chama o vazio absoluto, é na verdade sua Morada. Todo o resto, a Luz, o Amor, a forma, mesmo 
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aqui, só depende disso. Passe da emanação e da expressão ao Silêncio. Passe sem se movimentar. Não 
faça nada, não peça nada. 
 
...Silêncio... 
 
Aí onde você está não procure nada, tudo se produz naturalmente. Mantenha-se aí sem manter nada, 
e descubra sua verdade que é Liberdade. 
 
...Silêncio... 
 
Outra questão? 
 
Não temos mais questões. 
 
...Silêncio... 
 
Eh bem, Bidi abraça vocês no Infinito, em sua verdade. 
 
...Silêncio... 
 
E com amor eu lhes digo: vocês são livres. Não acreditem em nenhuma história que lhes conta sua 
pessoa. Não escutem seu mental, escutem o Silêncio. Não tenham em conta nada mais. 
 
Bidi ama vocês, e Bidi saúda vocês. 
 
...Silêncio... 
 
Eu terminaria por essas palavras: façam a experiência ao dormir de afirmar a Verdade que vocês são, e 
nós voltaremos a nos falar. 
 
Eh Bidi lhes diz: até amanhã. 
 
 

*** 
 
 
Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 
 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/bidi-qr-partie-2-mars-2017/ 
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BIDI - Q/R - Parte 3 - Março 2017 
 
Bem, Bidi está com vocês, ele saúda vocês. 
 
Nós vamos juntos, se vocês quiserem, continuar a expressar a verdade do que vocês são. Então eu 
espero os seus questionamentos. 
 
Questão: você pode desenvolver sobre o caminho da devoção? 
 
Ser devoto, um adepto, não é devoção. A devoção se impõe por ela mesma como um meio de se 
esquecer, de fazer desaparecer a pessoa e de deixar lugar à Verdade. Vocês sabem, a vida, onde quer 
que ela esteja, em qualquer experiência como em qualquer dimensão é um jogo. A devoção e o serviço 
são um dos meios, e não o único, de avançar sobre a descoberta da Verdade. A dinâmica e o sentido 
do movimento são totalmente diferentes. Na pessoa normal, tudo é levado ao pequeno eu, em 
comparação, e está inscrito no efêmero. 
 
O caminho da devoção consiste tão simplesmente em esquecer de si mesmo e colocar qualquer outro 
como sendo si mesmo. O movimento e o sentido da energia não têm mais nada a ver. Doando tudo, 
sua presença, seu serviço, vocês facilitam de alguma forma, a descoberta do que vocês são, 
esquecendo de si, fazendo não por si, mas para o outro, para prestar serviço. O caminho da devoção é, 
sobretudo, concebível para todos aqueles que não conseguem esquecer de si, para todos aqueles que 
querem ir rápido e então escapar do tempo em seu próprio mental, em suas próprias emoções, não 
como uma fuga, mas voltando assim a energia em direção a qualquer outro, liberando assim os 
programas memoriais, os programas cármicos ligados à pessoa. A devoção é um meio poderoso, não 
somente de esquecer de si, de desaparecer, mas também de acelerar a descoberta da Verdade. 
 
Este caminho não é para todo mundo. É preciso já ser portador de uma grande humildade, de uma 
grande simplicidade; a devoção perfeita não pode se acomodar de nenhum outro objetivo de vida. Em 
outras palavras, a devoção não é o serviço que vocês fazem a uma pessoa, mas ao conjunto das 
pessoas desse mundo, sem distinção e sem diferenças. É preciso essencialmente que a humildade já 
esteja presente, mesmo que ela esteja travestida pela timidez ou não importa qual outro sentimento 
de não estar confortável com o ambiente, com os outros. 
 
A devoção é já colocar o outro antes de si. Isso leva necessária e obrigatoriamente ao 
desaparecimento de todo objetivo no seio da pessoa e do ego. O ego se rarefaz pelo serviço e a 
devoção. Com a devoção, vocês iluminam o Verdadeiro, e, sobretudo, vocês evitam prevalecer o ego. 
Mas eu repito, este caminho não é desejável para qualquer pessoa. Vocês não podem escolher a 
devoção, é ela que os escolhe pelas características mesmo de sua pessoa e de seu Si. É preciso que o 
retorno da energia e da consciência, em direção ao si ou em direção ao outro seja efetivo e 
suficientemente nítido e claro para vocês. 
 
A devoção autêntica não pode se acomodar em nenhum objetivo pessoal, em nenhuma finalidade de 
ganho de qualquer coisa sobre o plano da matéria. Distraindo o seu mental, o desviando de sua pessoa 
vocês chegam a esquecer a própria influência de seu mental sobre vocês assim como de suas emoções. 
A devoção é um caminho que necessita de uma constância, uma permanência no dar de si, onde não 
pode existir medida, nenhuma reivindicação em relação à pessoa. A devoção, em outras palavras, não 
pode ser um ato de vontade, mas justamente um ato de abandono de toda reivindicação pessoal, 
permitindo a vocês sair o mais rápido da história, justamente pessoal. 
 
Mas para vocês Ocidentais é preciso reconhecer que o conjunto das estratégias elaboradas pela 
sociedade não permite frequentemente exercer esta devoção com tranquilidade, porque as leis das 
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culturas ocidentais têm desde muito tempo me parece, por exemplo, eliminado o prato do pobre em 
sua mesa. As organizações substituíram, qualquer que seja o seu nome, os mais prestigiosos como os 
mais modestos, lhes dando um sentimento de satisfação doando dinheiro. Mas não é o dinheiro que é 
preciso dar, a verdadeira devoção é um dar de si e ela não tem que ser acompanhada de nenhum dar 
dinheiro. 
 
A verdadeira devoção é livre e espontânea entre certas almas quando elas descobrem o Si, mas por 
vezes há almas que inspiram, antes de sua dissolução, um sentimento de dever trabalhar sobre a 
matéria, sobre o perdão. O sentido do dar, se ele aparece em um de vocês no sentido de uma 
devoção, significa a dissolução da alma, mas, novamente, isso não é uma regra geral, tudo depende, 
eu diria, da coloração da alma, de sua polaridade e de sua manifestação. 
 
Além da devoção, o serviço, o acolher o outro, se tornam essenciais para que a alma ou o Si 
descubram, então, que o outro não é senão você mesmo, em uma forma diferente certamente, numa 
história diferente, mas com uma consciência Una nascida e proveniente do mesmo lugar, baseada, 
quaisquer que sejam as diferenças de aparência sobre o Único, sobre o Absoluto. Nesses tempos de 
final de ciclo onde o pandemônio predomina em toda parte de maneira cada vez mais visível, é muito 
mais fácil do que antes ver esta verdade. O outro não é nada mais que vocês em uma forma diferente, 
em uma expressão diferente, mas isso é a aparência. Na devoção, as aparências se esfumaçam e 
desaparecem. Novamente, isso não depende de qualquer vontade, nem física nem espiritual, mas do 
reconhecimento da Vida e sua Inteligência e do próprio Absoluto, mesmo que não seja vivido ainda. 
 
A devoção em relação à outra coisa, por exemplo, em relação a um ídolo, uma representação de Deus, 
como entre nós na Índia, não é a mesma coisa. A devoção da qual eu falo é uma devoção ao vivente, 
aos irmãos e às irmãs, qualquer que seja sua condição, porque além dessa palavra “irmão”, há real e 
concretamente a percepção direta de que o outro e você são apenas um, apesar de todas as 
aparências, apesar de todos os discursos e quaisquer que sejam os antagonismos das crenças ou das 
religiões. 
 
Lembrem-se que enquanto vocês se declararem “cristãos”, “budistas”, “hinduístas”, vocês são um ser 
violento porque quando professam isso, vocês excluem todas as outras religiões. Assim como vocês 
dizem: “Eu sou francês”, “Eu sou alemão”, vocês são violentos porque se definem como pertencentes 
a uma comunidade de qualquer natureza que seja e vocês excluem – vocês são então violentos. O 
doce, o humilde, não pode ser violento, ele não faz diferença entre as crenças, ele não faz diferença 
entre aquele que está desperto e aquele que dorme, ele não faz diferença segundo a vestimenta, 
segundo a riqueza, segundo a idade. 
 
A devoção não pode ser dirigida. É nesse sentido que eu disse: a devoção em relação aos deuses, às 
imagens, há certos efeitos, mas não permite jamais encontrar a verdade; esses são os paliativos. Eles 
aliviam, eles apaziguam, os deuses e as imagens podem responder aos seus pedidos, mas os pedidos 
são sempre aqueles da pessoa. A verdadeira devoção se expressa, mais uma vez, naturalmente, 
quando a coloração da alma é adequada. 
 
A devoção não procura jamais um proveito qualquer que seja, e ela não pode ter proveito sobre o 
plano denso; o único verdadeiro proveito se viverá na consciência. A devoção também, como eu havia 
dito, não pode ser calculada, mas deve ser espontânea. Esta devoção pode se expressar de maneira 
extremamente pontual, por exemplo, no caso de um acidente onde vocês vão ajudar um ferido. Vocês 
não se colocam nenhuma pergunta de natureza humana ou mesmo pessoal, faz com que vocês vão 
espontaneamente ajudar e trazer um socorro. 
 



85 
 

A devoção não deve fazer de vocês um salvador ou um salva-vidas. O salvador está no mesmo nível 
que vocês, porque ele é o mesmo, além das aparências, além de seus costumes, de suas crenças, ou de 
sua adesão a qualquer comunidade que seja. Se vocês fazem diferença, então nesse momento a 
devoção não é pura, ela está desviada em função das formas e em função da pessoa. Eu diria que a 
devoção mais útil é aquela da devoção à humanidade, sem distinção. Todo o resto se dirige aos ídolos, 
aos deuses, significa necessariamente um desvio da devoção, onde a ótica pessoal, bem camuflada 
pelo ego está, portanto, bem presente. Guardem essa noção de espontaneidade se expressando sem 
esforço, onde o esquecer de si já é impulsionado pela própria alma. 
 
...Silêncio... 
 
Outra questão. 
 
...Silêncio... 
 
 
Questão: nos tempos atuais, o que há como outro caminho? 
 
Mas todos os caminhos são possíveis, eu já estipulei bem que a devoção é em relação a certas almas – 
e certamente não para todo mundo. O Absoluto é sem caminho, ele é simplesmente a revelação da 
Verdade, sem busca, sem movimento, passando eventualmente pelo observador ou a testemunha, 
pela Última Presença, pelas vibrações. É um face a face, uma sobreposição e uma dissolução, por 
fusão, eu diria, de duas funções que são, a priori, opostas: a vontade de vida, o fogo vital, e a vontade 
do Espírito ou o Fogo Ígneo. Este Espírito não é pessoal, ele não é identificável numa forma. Eu creio 
que vocês receberam certos elementos, e a diferença que pode existir entre o que foi nomeado o 
Espírito do Sol, então ligado a uma forma, e o Impessoal que não está ligado a nenhuma forma. 
 
Um caminho será sempre no exterior de si. Lembrem-se, não há pessoa a seguir, há justamente a ser, 
descobrir o “Eu sou” e soltar o “Eu sou” tendo passado eventualmente para o “Eu sou um”. Mas 
enquanto vocês considerarem que há um caminho, vocês estão no exterior de si. Não esqueçam que a 
pessoa e o ego farão sempre tudo enquanto eles não tenham cedido, para fazê-los voltar em direção 
ao exterior, distraí-los, com as religiões, com os gurus, com os mestres, então vocês estão num 
processo, nesse momento, de expressão da consciência, mesmo da supraconsciência, mas vocês 
encontraram vocês mesmos? Não esqueçam que o buscador é o buscado. Enquanto vocês não 
cumprem isso, vocês andam em círculos, nesta vida, como no samsara e na reencarnação, se 
justificando, se dizendo que vocês devem melhorar. Mas qual melhoramento é a questão? Quem diz 
isso é somente a pessoa, mostrando por aí mesmo que vocês estão presos nessa ilusão. 
 
Não esqueçam que nesse saco de carne nós estamos submetidos, todos sem exceção, ao olhar e ao 
julgamento do outro e da própria sociedade. Enquanto vocês não fizerem o retorno para constatar que 
vocês são independentes de todas as circunstâncias de seu corpo, de sua vida, de sua saúde e de seu 
dinheiro, como vocês querem ser livres? Lembrem-se: ser livre é ser liberado da pessoa e de nada 
mais. Isso necessita não da sabedoria, mas de uma aceitação total, franca e incondicional de que vocês 
não são essa pessoa nem nenhuma das pessoas no seio da Ilusão. 
 
Lembrem-se, eu não me dirijo à pessoa, mesmo em minhas respostas, eu me dirijo ao que pode 
compreender, porque é a mesma coisa, e vocês não entendem no momento, para alguns de vocês. 
Vejam além das simples palavras o que acontece em vocês diante dessas palavras. 
 
A Verdade não sofre nenhum compromisso, nenhum comprometimento, nenhum desvio. A Verdade é 
a Verdade, o que quer que vocês pensem, o que quer que vocês vivam. Não há outra verdade, todo o 
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resto são os divertimentos, as cenas de teatro, onde quer que seja, em qualquer plano, em qualquer 
dimensão. É sua liberdade, é claro, mas não esqueçam que aqui, sobre esta terra, o véu do 
esquecimento ligado aos mestres da Ilusão não lhes permite encontrar a saída no seio de sua pessoa. 
Não há nem salvador nem carrasco, só há vocês. Enquanto vocês são seduzidos pelas formas, pelos 
pensamentos, pelo prazer, vocês não são livres, vocês estão acorrentados. 
 
A verdadeira felicidade não depende de nenhuma circunstância exterior, qualquer que seja, ela só 
depende de vocês. Por isso é preciso se voltar para dentro de vocês, não para olhar e acariciar sua 
pessoa, mas bem mais, como eu havia dito na época, para refutar tudo o que é passageiro. Suas 
emoções passam, sua vida passa, suas lembranças passam, seu mental passará, desde que o saco de 
comida desapareça. O que importa para vocês? Absolutamente nada da Ilusão, nem progresso, nem 
defeito, nem melhoramento, nem evolução. 
 
A vida e a morte são apenas um instante efêmero, como esse mundo, que não tem nenhuma 
importância e nenhuma utilidade. Isso não quer dizer recusar a vida, mas, justamente, como eu havia 
dito ontem, estar vivo. Vocês não podem estar vivos e ser sua vida, saibam isso, enquanto sua 
consciência está cavilhada no corpo, enquanto sua consciência está cavilhada em sua pessoa, em sua 
história, na justificação de sua presença ou de seu corpo, vocês não podem ser verdadeiros. Nada do 
que diz respeito à pessoa, nada do que diz respeito a uma história qualquer, é o que vocês são, porque 
tudo isso é passageiro. 
 
Vocês querem a paz, vocês reclamam a paz, vocês querem viver a consciência, as vibrações, o Fogo – e 
vocês têm vivido, para a maioria. O que vocês esperam para retornar? O que vocês esperam para 
mergulhar nisso que vocês são aqui, no Coração do Coração, como foi dito? Vocês não têm 
necessidade de ninguém, de nenhuma referência, de nenhum objetivo. Despojem-se de tudo isso, 
sejam verdadeiros, já em vocês mesmos. Não disfarcem nada, não projetem nada, não interpretem 
nada, estejam simplesmente presentes, sem objetivo, sem ideia, e sem objeto – e sem sujeito. Vocês 
só podem vivê-lo. Não se agarrem aos conceitos, às crenças ou às histórias, sem isso não há nenhuma 
liberdade. 
 
O peso de suas histórias, o peso de sua pessoa, é justamente o que poderá impedi-los e que será 
preciso atravessar para se reencontrar. Ora, é muito mais fácil hoje com esta noção de tempo que lhes 
é realmente concedida para se descobrir, não numa história, não numa consciência disso ou daquilo, 
mas enquanto Verdade. A Verdade não é uma consciência, a Verdade não será nenhuma palavra, eu 
falo da única Verdade que é única, eterna e que não passará jamais. 
 
Então, quaisquer que sejam os caminhos que vocês possam seguir, num determinado momento 
precisará aceitar se ver tal como você é, não nesta forma, não nesta vida, mas justamente se ver além 
de toda visão, quer dizer o Parabrahman. Vocês não podem, uma vez mais, se apoiar sobre nenhum 
conhecimento, sobre nenhuma anterioridade, sobre nenhuma projeção e é isso que vocês chamam, no 
Ocidente, o instante presente. Vocês não podem estar no instante presente e projetar o que quer que 
seja, que isso seja um propósito ou um objetivo de qualquer ordem que seja. E novamente, eu não 
peço que me acreditem, eu peço que verifiquem por vocês mesmos. Verificar não quer dizer buscar o 
que quer que seja, mas reconhecer a evidência. Além de toda forma e de toda consciência, vocês são 
tão Deus quanto eu, não importa quem – e eu diria mesmo aquele que vocês chamam “o Diabo”, não 
é nada senão Deus. 
 
Mas tudo isso são palavras, e então toda palavra é uma projeção, eu penso que vocês estão de acordo. 
Há apenas o que eu nomearia a intimidade da consciência, o Coração do Coração, que poderá lhes 
provar que o Absoluto é a única verdade. Mas a prova, a experiência, não será jamais o estado de 
Liberado. O Liberado não tem necessidade de experiência de nenhum tipo, ele está justamente 



87 
 

presente em sua humanidade e em sua eternidade, sem vontade nenhuma de mudar quem quer que 
seja ou o que quer que seja. Não há outro objeto, outra função ou outra visão além de manifestar na 
forma o que ele é, sabendo que ele não é esta forma e que esta forma partirá por ela mesma chegada 
a hora. 
 
A Vida não é um impulso, a Vida é uma Evidência no seio mesmo da ilusão. A ilusão não é a vida, mas 
vocês são a vida. O Cristo havia mesmo dito o que vocês são “O Caminho, a Verdade e a Vida”. Vocês 
também podem dizer: “Eu e meu Pai somos Um”, mas nenhuma pessoa pode dizê-lo. Aliás, não há 
nada a dizer, não há nada a perguntar. Quando vocês são livres, vocês não questionam a Liberação 
porque vocês não buscaram, ela lhes caiu encima ou dentro mas exatamente, porque o conjunto dos 
véus da pessoa, quer se trate da forma, quer se trate dos impulsos, quer se trate das relações, das 
emoções, do mental, do causal, não existem tão simplesmente mais. 
 
Eu diria então que quando vocês são liberados, essa forma está vazia, mas, no entanto, vocês se 
servem dessa forma, não como uma missão, não como um papel a seguir, mas com uma única 
evidência possível. Vocês não podem falar nesse momento para o conjunto da humanidade, porque é 
preciso respeitar a liberdade e a ignorância de cada um, mas vocês falam para aqueles que podem 
entender, não com seus ouvidos, não com sua cabeça, mas diretamente no coração. 
 
O Absoluto não tem nenhum caminho porque o caminho já é uma manifestação, e vocês são 
anteriores a toda manifestação como a toda consciência. Olhem dentro, sem ver, porque não há nada 
a ver, mas vocês constatarão por vocês mesmos que realmente vocês não são esse corpo, nem mesmo 
essa consciência que se expressa, que esses são justamente os veículos. Todo corpo, toda forma, como 
toda consciência, são apenas os veículos do jogo do Absoluto. Há apenas uma consciência. A 
consciência é mais vasta que o espaço, mais vasta do que o tempo, mais vasta que as dimensões e os 
mundos, e, portanto, ela não é nada porque ela própria se apoia sobre o Parabrahman. 
 
Há então, em definitivo e em verdade, uma única consciência e um único Absoluto. Simplesmente, 
quando vocês estão encarnados, vocês o expressam através de uma forma, as palavras podem ser 
diferentes, mas o viver é estritamente idêntico. Como poderia ser de outro modo? As palavras só 
significam a cultura residual e o conteúdo residual existente no cérebro e nas memórias. 
 
...Silêncio... 
 
Continuemos. 
 
Mesmo que vocês chamem “vibral” dessa forma, definitivamente não é a verdade porque se trata de 
uma projeção do supramental. Voltem. O Absoluto não pode ser visto, ele pode ser vislumbrado em 
suas primeiras manifestações, mas vocês não podem apreender o que vocês são, é claro, vocês só 
podem vivê-lo e vocês constatarão, então, que vocês não podem apreender nada. Sua vida, sua 
consciência no seio desta forma, como esta forma ela mesma, se torna de uma leveza e de uma 
harmonia que nenhuma medicina, nenhuma técnica pode obter. 
 
...Silêncio... 
 
Devem, então, ter necessariamente, um dia ou outro, um retorno de tudo que foi manifestado pela 
consciência em direção à não-manifestação, o que a pessoa chama o nada e para as pessoas, as mais 
doentias, “a escuridão”. Não há nenhuma entidade, não há nem escuridão, nem luz, isso já é o jogo da 
consciência. Não há nenhuma vibração, a vibração é simplesmente o meio de expandir a consciência 
até o supramental, mas o supramental não é a Liberdade. Todos aqueles que estão parados no 
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supramental ou no Si têm sempre elaborado os projetos para o futuro. Olhem o Comandante, olhem 
Sri Aurobindo, o único que escapou a isso foi o Irmão K. 
 
Há, como eu disse, uma multidão de mestres e de gurus, mas quem foi capaz de se tornar satguru, 
quer dizer, liberado, liberado mesmo desse papel, dessa função? Quem não tem necessidade de 
ornamentos, de turbante, de guirlandas de flores, de decoração. Observem atentamente: desde que 
haja decoração, desde que haja vestimenta, há posição e há mentira. Percebam enfim isso, voltem-se 
em direção a vocês, deixem de projetar nos caminhos, nas vias, nas histórias quaisquer que sejam. 
Encontrem a Paz. Somente o Silêncio leva à Paz. Nenhuma atividade da consciência pode conduzir 
duravelmente à eternidade, vocês só podem fazer a experiência. 
 
É por isso que houve o Juramento e a Promessa da Fonte, a fim de revelar em vocês, o que vocês são, 
porque mesmo sua vida aqui embaixo, sem falar dos mestres da Ilusão, não pode em nenhum caso ser 
livre. Vocês estão submetidos à influência de planetas, vocês estão submetidos à sociedade, vocês 
estão submetidos às radiações, quaisquer que sejam, vocês estão submetidos à história. Como vocês 
querem ser livres? E quanto mais vocês buscam, menos vocês são livres, saibam isso. O sofrimento não 
está em nenhuma parte além do que nesta ignorância de sua verdadeira natureza e do que vocês são. 
 
Vocês são seduzidos pelas aparências, vocês são seduzidos pelo ganho, vocês são seduzidos por sua 
vida, vocês são seduzidos pelos seus encontros, mesmo sutis. É perfeito, mas vocês não param aí. 
Vocês estão no meio do caminho. Vocês sabem isso? E como sempre, o que está à frente, mesmo 
falando de amor? O medo. A pessoa só existe pelo medo. Todavia, é apenas uma adaptação e as 
estratégias aos medos. Então, alguns fogem na meditação, para não ter medo, mas não é preciso fugir, 
é preciso ser. Ser não se acompanha de nenhum movimento, o Jnani não tem necessidade de 
experiências de nenhum tipo, nem de nenhum conselho, ele é livre. Esta Liberdade não tem 
necessidade de referências, de papel, de função, de missão. 
 
Vocês querem realmente ser livres? Ou preferem o jogo da consciência? Isso não fará mais nenhuma 
diferença num dado momento, que isso seja no que vocês chamam sua morte, ou a morte desse 
mundo. Como a ilusão pode nascer ou morrer, já que é uma ilusão? Reflitam. 
 
...Silêncio... 
 
Refletir não é pensar, é se voltar para dentro, é esquecer toda interpretação, toda projeção, é ficar no 
presente. Por isso, há anos, foi questão o Abandono à Luz, vocês estão prontos a abandonar tudo pela 
Verdade? É a única questão que vale, e vocês são livres para dizer não, e vocês são livres para dizer 
sim, mas não podem mais hesitar. E não é um ou outro, ou é o Todo a partir do Um, ou o outro e 
absolutamente nada. O outro sendo, é claro, a pessoa, a história. O mais importante dos êxtases 
manifestados por nossas irmãs orientais, uma que é muito conhecida de vocês, qual é sua 
importância? Será que alguém que compreendeu a ilusão e a vaidade deste mundo vai correr para 
criar as religiões, as escolas, os ensinamentos? Por que fazê-lo? O que vocês precisam fazer ao invés de 
ser? 
 
...Silêncio... 
 
Há urgência, mas vocês têm a Eternidade, vocês são livres. 
 
...Silêncio... 
 
Outra questão. 
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Questão: quando de suas intervenções, nós somos numerosos aqui a desaparecer, até mesmo a 
dormir. O que você poderia dizer nesse momento para nós acompanharmos, visto que não estamos 
mais aqui. 
 
Mas é isso que é preciso fazer, para ser.  
 
 
Questão: então porque não acontece nada para alguns? 
 
Mas não pode acontecer nada quando vocês desaparecem. Aqueles que não desaparecem deixam à 
frente o filtro da pessoa. Novamente, minhas palavras não se dirigem às pessoas, mas se dirigem ao 
que vocês são. Se vocês tentam compreender, ou se vocês estão incomodados pela energia, por minha 
voz, quem é que está incomodado? Sua pessoa. Aquele que dorme ou desaparece está pronto para a 
Verdade, inteiramente, quaisquer que sejam seus medos, ele os viu. Aquele que luta e está na pessoa 
é quem se agarra às minhas palavras, da energia e do Verbo, mas vocês não têm nada a apreender, 
bem ao contrário. 
 
...Silêncio... 
 
Repita a formulação da questão, porque você vai ver que a resposta é essa.  
 
 
Questão: quando de suas intervenções, nós somos numerosos aqui a desaparecer, até mesmo a 
dormir. Quais conselhos você poderia nos dar para desaparecer ainda mais... 
 
Isso não é a mesma questão.  
 
 
Questão: eu já esqueci a questão que eu coloquei... 
 
Então está perfeito, questão seguinte. 
 
 
Questão: é verdade que suas respostas, por sua voz retumbante, são como um bálsamo. 
 
Eu não estou seguro que todo mundo esteja de acordo com isso, aqui. Mas eh muito bem. 
 
Eu sou obrigado a falar forte para atravessar a pessoa, porque assim vocês são abalados, e eu disse 
ontem, sobretudo se vocês recusam o que eu digo, eu sendo forte incomodo. Eu estou seguro nesse 
momento que vocês são tocados, e vocês serão tocados, se vocês não estão. 
 
...Silêncio... 
 
 
Questão: ontem, por seu intermédio, eu vivi um estado de choque que me permitiu começar uma 
experiência. Eu posso me servir da gravação de sua voz para ir ao final da experiência? 
 
É claro, depois só restará o martelo. Minhas palavras, e eu disse em meu viver, eu lhes repito, não 
podem falhar, porque minhas palavras não vêm de nenhuma experiência, mas somente do que eu sou. 
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...Silêncio... 
 
E como você disse, o que eu lhes digo não tem que ser acreditado, mas, no entanto, vocês não podem 
evitar o impacto, além de sua pessoa, mesmo que vocês não percebam nada. Eu não procuro nenhum 
adepto, nenhuma adesão, eu não busco nada. Eu levo vocês, simplesmente, se é o momento de vocês 
a verem a verdade através de todas as máscaras, de toda história, de toda experiência. 
 
...Silêncio... 
 
Outra questão. 
 
   
Questão: você disse que é preciso retornar, você tem um conselho? 
 
Mas, retornar não necessita de conselhos, nem de técnicas. O único conselho é se aproximar do 
Silêncio, da imobilidade, da vacuidade. Guardem, sobretudo, que não há nada a fazer. É justamente 
quando você para de fazer, de querer compreender o que quer que seja, que a Verdade explode. 
Enquanto você quer retornar, não acontece nada. Deixe o retorno se fazer. Quando eu digo: “olhar 
dentro”, é disso que se trata. Parem de olhar o que emana: seus pensamentos, suas emoções, suas 
vidas, sua história. 
 
...Silêncio... 
 
Quando vocês retornam, quando vocês veem o Verdadeiro onde não há nada a ver, então o corpo 
desaparece, como a consciência. O que vocês querem mais? Vocês constatarão por vocês mesmos se 
isso já não está feito, como se comporta sua pessoa no retorno. Desaparecendo, vocês dormindo, 
mesmo que vocês não tragam nada e, aliás, o que vocês querem trazer? As experiências? Não. Vocês 
trazem o que vocês são, quer dizer um estado permanente, estável. Não há utilidade em outra 
experiência. Olhar dentro não é um movimento, é um retorno sem movimento. É, sobretudo, fazer 
cessar, não pela vontade, mas pelo abandono das histórias, das ideias, dos pensamentos. Mas 
lembrem-se que o Liberado vivente, evidentemente, tem também os pensamentos, mas ele sabe 
pertinentemente que eles não vêm dele. Aqueles que são interessantes, ele pode apreender para 
entregá-los, os outros, se escoam espontaneamente. No Liberado nada se agarra. 
 
...Silêncio... 
 
A Verdade é Paz eterna. É esta a palavra que se aproxima mais. 
 
...Silêncio... 
 
Quando vocês são Absolutos, esse corpo, mesmo efêmero, se torna, no momento em que ele 
desaparece, a Morada da Paz Suprema. O saco de carne, e os sucos de alimentos que o compõe, muda 
de qualidade; na proporção da mudança das três gunas, não são vocês que decidem, é a matéria de 
seu corpo que entra em conformidade com a Verdade em qualquer idade que seja. 
 
...Silêncio... 
 
As questões? 
 
 
Questão: eu sinto muito forte a noção de despojamento escutando as palavras que nos martelam. 
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É exatamente isso. Vocês não têm necessidade de ornamentos, vocês não têm necessidade de 
decoração, vocês não têm nem mesmo necessidade de corpo. Esse corpo apareceu, vocês estão aí 
para alguma coisa? Sim, os mestres da Ilusão fizeram vocês acreditarem. Tentem se lembrar de 
qualquer coisa de antes de seu nascimento, de antes dos quarenta dias onde sua consciência começou 
a estar aí. Onde vocês estavam? O que vocês faziam? Quem é capaz de dizer? É impossível dizer. 
Porque lá onde vocês estavam, tudo era perfeito: nenhuma necessidade de consciência, nenhuma 
necessidade de corpo, nenhuma necessidade de manifestação, nenhuma necessidade de vocês 
contarem as histórias. A dificuldade estando nesse mundo, além de esquecer como o conjunto da 
humanidade esqueceu, vocês têm criado coletivamente as crenças, as religiões, as sociedades, a fim de 
enfrentar seus medos. Nós todos fizemos, mas onde está a Liberdade aí dentro? 
 
O que é a Liberdade já? Vocês não podem ser livres sem liberdade. E há apenas uma. Todo o resto são 
apenas as quimeras e as ilusões passageiras, então isso não tem nada de eterno. O Princípio pode ser 
eterno, mas a manifestação, nunca. Observem o Cristo, observem Buda, observem Milarepa, 
observem Krishna nas escrituras, observem Arjuna, observem seus profetas. Então sim, é um colocar a 
nu, um despojamento, não há mais necessidade de ornamentos, de decoração, de história. Esta 
Verdade lhes preenche, além de todo ornamento e de toda história. Então, se vocês se sentem 
despojados e postos a nu, eu lhes digo: “é muito bom, vivam isso” e depois, como eu dizia em minha 
vida, entrem em vocês, vivam sua vida. Vocês sabem, não intelectualmente, mas pela experiência e, às 
vezes, no estado estável. 
 
Do que vocês precisam além de manter a Ilusão da melhor maneira que vocês podem, enquanto sua 
forma está presente, respeitando a Vida, respeitando a consciência, mesmo a mais obtusa; é seu jogo. 
Qual direito vocês terão de parar o jogo de quem quer que seja que está numa verdade fragmentada 
em sua experiência? Só o jogo dos grandes ciclos, como é o caso nesse momento, remete tudo a zero, 
mesmo para aqueles que são obtusos, quer eles queiram ou não. Mas isso depende de vocês? Exceto 
agir sobre as condições da pessoa, a sua como de qualquer outra, o que vocês podem fazer? Nada. 
Vocês não podem colocar fim a seus dias, sem isso vocês estão presos. 
 
Vivam a vida da forma no agora e como está. Apaziguem-se, vocês são perfeitos. Como pode ser de 
outra forma? Qual é a alma estúpida que fez vocês acreditarem o inverso, senão os mestres da Ilusão 
que são todos asnos e que, portanto, nós amamos. Porque, definitivamente, qualquer que seja o jogo 
que vocês jogam, eh bem um dia vocês terão o fim do jogar. Por isso, é preciso descobrir quem vocês 
são. Vocês não estão inscritos em nenhuma história, vocês não se moveram jamais, vocês jamais 
nasceram, vocês não estão jamais mortos. Vocês não são nenhuma forma, vocês não são nenhuma 
dimensão, vocês são a pura Verdade da qual nada pode ser dito, porque desde que qualquer coisa é 
dita é disfarçada e alterada. 
 
Vocês podem discorrer, filosofar sobre tudo o que não é Absoluto, mas vocês não podem dizer nada 
do Absoluto. Vocês não têm nada a dizer porque isso não é manifestado, porque não há consciência. 
Quem poderia dizer o que quer que seja? E é isso que vocês são. Todo o resto, como eu disse, são 
apenas os ornamentos e as decorações do teatro, mesmo a consciência. É uma distração, um jogo, é a 
própria natureza da consciência. 
 
Quem quer testemunhar ainda ou colocar questões? 
 
 
Questão: eu queria simplesmente expressar minha gratidão pela grande alegria que eu sinto. 
 
E os outros? 
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Questão: eu desejo, se é possível, retornar sobre a vivência que eu tive ontem. 
 
Com prazer. 
 
 
Questão: o estado de grande vazio que eu sentia era vivido ao mesmo tempo com uma plenitude 
que eu não teria vontade de parar jamais. 
 
Eis que, você tudo compreendeu e tudo viveu. Você vai ver, a partir desse momento, a futilidade da 
pessoa, a futilidade do jogo. Não é possível mais como andar para trás, nem de voltar atrás, está 
perfeito. O vazio está pleno, somente a pessoa vê o nada, a escuridão. Quando a pessoa não está mais, 
esse vazio é efetivamente plenitude, como nenhuma plenitude da consciência ou não importa qual 
mundo, pode tocar. 
 
 
Questão: mas ao mesmo tempo eu tinha o sentimento de não estar indo ao outro lado da margem. 
 
Isso é a pessoa que diz, mas eu lhe asseguro que tudo está mudado. A plenitude que você descreveu 
não pode ser comparável a nenhuma outra plenitude inscrita na história da pessoa. Você pode 
confirmar? 
 
 
Questão: sim, absolutamente. 
 
Aqui. Enquanto isso não é vivido, resta o vazio, o nada, o buraco negro, “a escuridão” para aqueles que 
se garganteiam de sua pessoa e de sua história cármica. É um despojamento, é um momento onde 
vocês não podem mais se agarrar a nada. Então, efetivamente, no entrar da Infinita Presença, há um 
sentimento de vazio, de nada, de sombra, mas uma vez atravessada o que você pode dizer do outro 
lado? Nada. Você pode somente dar testemunho deste instante preciso onde a consciência alterna na 
a-consciência: é isso que você vive. A partir daí, a história termina. Você não pode mais ser enganado. 
Você vive sua vida normalmente. Mas nada pode interferir. 
 
E se você me dissesse que tinha visto qualquer coisa do outro lado, eu lhe trataria como mentiroso, 
visto o que você me disse e o que eu vi, é evidentemente a Verdade e nada além. Você não é a 
consciência, você não é a forma, é isso que você descobriu. A busca está terminada. Enquanto vocês 
não são nada, vocês não podem ser Tudo, é simples. Ser nada, é ser Tudo, é o despojamento, é parar 
de tudo o motor do sofrimento, é o parar do samsara, é o parar das reencarnações. 
 
Nesta plenitude é que tudo é perfeito? Você só pode responder sim. Então, o que vocês esperam para 
soltar tudo? Eu não falo de largar sua vida, sua mulher, sua profissão, é uma atitude interior, não 
mantenham nada, larguem e descubram-se. Não há necessidade de pretexto, de decoração, de 
história qualquer que seja, o Amor está além de todas as histórias. 
 
Outro testemunho? Outra questão? Ou você quer completar? 
 
 
Questão: não, eu lhe agradeço infinitamente. Pensamos que é complicado, mas é muito simples. 
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É o que vocês dizem, todos os Liberados e, portanto, era simples e evidente, mas para aquele que 
recusa, é extremamente complicado, é claro. Como vocês querem que isso seja simples com todas 
suas histórias, todas suas formas, todos seus pensamentos, todas suas emoções? Reflitam. E é claro, 
enquanto vocês estão na pessoa, o que quer que vocês tenham vivido, vocês vão sempre achar isso 
complicado. Bem, é complicado, para a pessoa, é impossível, o único momento onde a pessoa 
desaparece, enquanto vocês estão atribuídos a esta forma, é no sono e no Absoluto. Todo o resto é 
apenas os obstáculos que impedem vocês de ver. Como lhes digo frequentemente: “o que vocês têm, 
têm vocês”. Quando vocês não têm mais nada, eh bem vocês descobrem a Verdade, é horrivelmente 
simples. Mas é horrível – de simplicidade. 
 
Outra coisa a dizer em relação a isso? 
 
 
Questão: quando o vivemos, não há mais nada a dizer. 
 
Muito bem.  
 
 
Questão: obrigado pelo golpe de martelo. 
 
Eu tenho diversos tamanhos à disposição. Para atravessar sua pessoa, para me dirigir ao que vocês 
são. Para o instante não é um Verbo, mas eu posso pegar um tamanho maior. 
 
 
Questão: quando você quiser. 
 
Não hoje. Se me for dada a ocasião, eu voltarei com outro martelo. Então eu lhes darei uma amostra, 
uma pequena amostra. 
 
...Silêncio... 
 
Bem, voltemos ao tamanho inferior. Continuemos. 
 
...Silêncio... 
 
 
Questão: a propósito do despojamento, isso me fez pensar no falecimento de uma pessoa que era 
muito apegada às coisas, que partiu sem nada e além do mais pela cremação. 
 
Existe uma única forma que pode partir com o que quer que seja, isso não é a história, os remorsos e 
as feridas? É por isso que a maneira a qual vocês morrem é extremamente importante, e mesmo que 
para vocês eu seja uma abominação, vocês mudarão seu parecer no momento de sua morte. Só isso 
me importa, se eu posso dizer. Mas, é claro, que se trata de uma morte, da pessoa, do personagem, é 
exatamente isso, e no retorno sua forma está aí, é preciso assumir, mas vocês sabem que isso dura só 
um tempo. Então vocês vivem, vocês assumem suas responsabilidades; se vocês fazem filhos, vocês 
devem cuidar; se vocês são casados, vocês devem cuidar um do outro. Mas isso não muda nada, vocês 
viram o jogo, vocês viram a decoração, vocês estão despojados e estão certos de que no momento da 
morte, desse mundo ou a sua como dizem vocês, isso acontecerá sem nenhum problema. 
 
Todos aqueles que foram ao outro lado – sem mesmo falar do Absoluto, mas simplesmente sair dessa 
forma, viram a Luz – quando eles voltam, entram num cadáver, esse saco de alimento não é nada 



94 
 

senão um cadáver em experiência. Por isso que vocês o alimentam, vocês o oxigenam, vocês o 
mantém, mas o que quer que vocês façam, ele desaparecerá. Mesmo a Fonte, quando sintetizou seu 
corpo, desapareceu. Existe apenas uma única forma que teria por vocação de não dissolver sua forma 
pelas portas da morte. Evidentemente vocês todos a conhecem, nós no Oriente a chamamos de outra 
maneira. Os chineses a chamam de um nome específico, Kwan Yin, nós a chamamos de um outro 
nome, e vocês, vocês a chamam Maria e a Assunção. Mesmo as duas outras formas que foram Enoque 
e Elias, levados com seus corpos, terminaram por abandonar esse corpo. 
 
...Silêncio... 
 
Eu escuto vocês. 
 
 
Questão: quem decide a hora da morte? 
 
O saco de alimento. No seio das pessoas da terra, vocês têm, é claro, as formas que têm superado sua 
forma, quer dizer, que foram Absolutas, que foram capazes de anunciar o dia de sua morte. Sem isso, 
vocês não seriam nunca informados. Mas qual a importância para aquele que é liberado? O fim do 
mundo ou o fim de seu corpo, a morte não diz respeito ao que está vivo. São vocês que estão mortos 
com suas histórias, que são, no entanto, pesos inúteis, incômodos. 
 
Mas, novamente, vocês são livres para conservarem o que quiserem. A tal ponto que mesmo que sua 
forma venha a desaparecer, por sua morte ou a morte desse mundo, vocês se reencontrarão segundo 
o que vocês são. Se vocês têm necessidade de forma, se vocês têm necessidade de matéria, de outros 
sacos de alimento, eles lhes serão dados sem nenhum problema. Mas vocês passarão necessariamente 
pela lembrança do que vocês são, a fim de serem livres qualquer que seja a forma. 
 
...Silêncio... 
 
Será que todo mundo desapareceu? 
 
...Silêncio... 
 
 
Questão: você falou dos quarenta dias antes da concepção e disse que mais nada existia nesse 
momento e éramos livres. 
 
Eu nunca disse isso. Eu disse simplesmente: “quem é capaz de me dizer onde estava antes dos 
quarenta dias precedentes à concepção?” Ninguém. Vocês podem fazer voltar as lembranças de suas 
vidas passadas, de suas mortes passadas, mas em nenhum momento de quem eram antes desses 
quarenta dias precedentes à concepção – não no nascimento -, quem é capaz de dizer o que quer que 
seja? Ninguém. 
 
 
Questão: Por quê? 
 
Mas porque vocês eram Absolutos, mesmo confinados no seio do astral; era indispensável. Sem isso, 
nenhuma consciência pode manter nenhuma forma, mesmo nesse mundo, nem mesmo criar a menor 
forma por intermédio dos fluídos dos pais. 
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Questão: sendo Absolutos, por que nós escolhemos voltar no confinamento? 
 
Porque vocês estavam confinados no Absoluto com forma, que era o corpo astral. Era uma pseudo-
liberdade, como aqui, vocês têm necessidade de dormir. Quando vocês deixam esse plano de Ilusão da 
Terra, antes vocês entram, sistematicamente, na Ilusão do astral. E nesta Ilusão do astral, vocês têm 
um certo tempo para dormir, a desaparecer, tudo em vocês preso, ainda assim na forma astral, para 
em alguma parte obrigá-los a reparar os erros. Mas qual erro? O erro da pessoa que é passado que 
está morta? Vocês não veem que é a deturpação do carma? Vocês não veem a ilusão de tudo isso que 
não é nada além do que o medo da morte, o medo do nada, o medo do vazio? O que morre é 
simplesmente a forma, não o que vocês são.  
 
 
Questão: armadilha é ter aderido? 
 
Sim. Vocês estavam tranquilos, sem experiência, seu corpo astral era mantido pelos mestres da Ilusão. 
Vocês dormem no mínimo, depois de sua morte, nesse corpo astral, durante quanto tempo? Porque 
vocês nascem sistematicamente no signo no qual vocês partem, no ciclo dos renascimentos. Então 
vocês dormem quanto tempo? Quase um ano. É um sucedâneo do Absoluto, como o sono. Tendo 
guardado o corpo astral, armadilhas, vocês endossam as feridas passadas, mas isso não é vocês, não 
mais. 
 
   
Questão: e havia um meio de escapar? 
 
Quantos escaparam? Quantos satgurus? Quantos verdadeiros mestres que não quiseram jogar um 
papel qualquer que tenha existido sobre essa terra? Não há outro meio senão aquele de desaparecer.  
 
 
Questão: e vocês, como escaparam? 
 
Repetindo as palavras de meu guru durante três anos: “eu não sou esse corpo, eu não sou essa 
história, eu sou a Verdade”. Era mais do que uma profissão de fé, era o martelo com o tamanho maior. 
Isso não pode falhar. Mas desde o instante onde vocês se agarram ao que quer que seja, vocês não são 
livres. Mas hoje isso lhes foi explicado, vocês estão no fim do ciclo, então tudo é mais fácil. Como eu 
dizia, é horrivelmente fácil, horrivelmente simples. 
 
 
Questão: então aquele que não consegue é aquele que não quer. 
 
Não há nada a querer, é sua liberdade querer conservar uma forma. Não esqueçam que o Absoluto 
não pode ser jamais um objetivo, é uma revelação. Então o querer não tem nada a fazer aí dentro: é a 
ignorância, é o peso dos conhecimentos, que é responsável por isso. Vocês não podem querer porque 
desde que vocês o vivem, só podem dizer: “é simples, e todo o resto não existe. E eu estou em mim, 
eu não estou mais em nenhum lugar, nenhuma forma. Eu não tenho necessidade de nada, nem de 
jogar a consciência, nem nada mais”. 
 
 
Questão: o que me parecia complexo ontem, mais difícil, era manter o estado. 
 
Você não pode mantê-lo. Quando você quer agarrá-lo, ele escapa. Você pode simplesmente ficar 
tranquilo, ele está aí. Quando você quer o que quer que seja, isso se vai.  
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Questão: é o que eu queria dizer, porque eu sentia que o ego fazia as tentativas para se reapropriar 
do momento.   
 
Mas é claro, porque o ego sabe que ele está prestes a morrer. Ele descobre que é mortal, que ele não 
é autoridade. O que você quer que ele faça, exceto fazer você tomar as bexigas para as lanternas e 
querer se agarrar nesse próprio estado que você viveu? Não o ouça. Você não tem nada a reviver, nem 
a lembrança do ontem, nem a experiência do ontem, nem o estado do ontem. Não busque nada e 
você verá que ele ainda está aí. 
 
...Silêncio... 
 
E nesse dia, e nesse instante, quer vocês estejam aqui ou quer vocês leiam em outro momento, só 
podem existir duas posições: o desaparecimento ou a desmoralização. Está muito bem. Porque ser 
desmoralizado, é reconhecer seus erros e é quando vocês esgotaram todas as portas de saída, tudo 
isso ao que vocês podem se segurar, que vocês aceitam largar para ser realmente o que vocês são, não 
antes. O único obstáculo, definitivamente, não são os mestres da Ilusão, nem o confinamento, é 
apenas sua pessoa e mais nada. Embora tenha havido um princípio de confinamento, vocês se 
enroscaram muito bem para se confinarem sozinhos. Tudo é feito, nesse mundo, para distraí-los, para 
ocupá-los, para encontrar o prazer da alegria e vocês esquecerem o essencial: que vocês não são nada 
disso. E, portanto, vocês se apoiaram sobre tudo isso para esperar se reencontrar. Vocês veem a 
estupidez disso? Lembrem-se: o Absoluto, o Desconhecido não pode ser conhecido desde o conhecido. 
Nada lhe serve, nem o carma, nem conhecer sua pessoa, isso ajuda vocês a colocar um curativo – e o 
curativo faz ainda mais obstáculo ao que vocês são. 
 
Você pode dizer outra coisa de sua experiência de ontem? 
 
 
Questão: eu me sentia num tal estado de plenitude que queria que isso não parasse jamais, porque 
isso continha tudo. Eu queria que isso fosse infinito, e isso me era suficiente para sempre. 
 
Esse será o caso logo que esta forma desaparecer. E você constatará que o tempo lhes deixa também, 
que este estado vai, pouco a pouco ou brutalmente, surgir no seio da pessoa e de sua forma – sem 
esforço, aí também. Não busque reproduzi-lo e ele se reproduzirá, porque não depende de você. Mas 
o fato de ter visto, de ter vivido, significa que você não tem mais nada a fazer.  
 
 
Questão: esta noite eu não dormi e eu encontrei um pouco este estado, e eu vi todos os 
estratagemas que o ego empregava para me seduzir. 
 
O Liberado vivente vê tudo isso; você viu, você não pode mais ser enganado. Você não pode mais jogar 
o jogo para satisfazer os outros, porque você tem um papel no seio desta forma, mas você viu todos os 
estratagemas, todas as histórias, que o ego lhe conta, todas as seduções que ele coloca em ação para 
não perder o controle. Então tudo está cumprido. Permaneça tranquilo, deixe vir a você o que você é. 
Não há mais nenhuma dificuldade. Mas não queira reencontrar este estado, porque mesmo que hoje 
lhe pareça uma lembrança, ele está em realidade sempre aí. E você constatará, aliás, nas suas 
meditações, nas suas noites – não sempre, mas de maneira cada vez mais frequente.  
 
 
Questão: qual é a etapa seguinte? 
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O momento em que você perderá seu corpo. Você não será jamais preso, nem pela alma, nem pelo 
que quer que seja. Você poderá tomar todas as formas que quiser, mas elas serão definitivamente 
livres. A Ressurreição não é uma ressurreição da forma, mas uma ressurreição do espírito. Quando eu 
vejo a inépcia da ressurreição dos mortos de certas religiões, isso mostra verdadeiramente que todas 
essas pessoas não têm nada na cabeça nem no coração, elas estão unicamente na razão. Todas as 
religiões são construídas sobre o medo, sem nenhuma exceção, mesmo os textos védicos. 
 
Nenhuma escrita pode traduzir a Verdade, somente o que vocês são que pode vivê-la e, às vezes, 
traduzi-la com suas palavras a vocês. É tudo. Quanto mais esse estado se instalar de maneira clara, 
mais você constatará que as necessidades de sua forma não existem mais, que o medo não pode mais 
se instalar. Como o ego foi visto, então você não pode mais ser seduzido. Viva sua vida e seja livre. 
 
 
Questão: vamos fazer a festa. 
 
Quando?  
 
 
Questão: em seguida. 
 
Então façamos a festa. Eu tenho tempo? 
 
 
Questão: sim, vinte minutos. 
 
Então façamos a festa vinte minutos. 
 
...Silêncio... 
 
Nesse caso Bidi e nós todos juntos, nós vamos fazer uma pausa. Eu saúdo vocês. Até logo para a 
continuação. 
 
 

*** 
 
 
Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/bidi-qr-partie-3-mars-2017/ 
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BIDI - Q/R - Parte 4 - Março 2017 
 
   
Bem Bidi está de novo aqui. 

...Silêncio... 

E Bidi os escuta. 

 

Questão: você poderia nos falar do Amor? 

De que maneira? Todos os povos, todas as pessoas nesse mundo buscam o amor, experimentam o 
amor, que isso seja através da arte, dos poemas, do casal. Este amor é um amor manifestado, 
fragmentado e condicionado – obrigatoriamente. O verdadeiro Amor é não somente incondicionado, 
mas muito mais, ele é esta famosa plenitude quando o vazio se torna o Todo. Aí está a fonte do Amor, 
a fonte da consciência, e a fonte de toda manifestação. O Amor é manifestado em cada consciência. 
Atrás do véu da aparência, da pessoa como de um animal, como de um vegetal, há o mesmo Amor; 
sua apresentação e sua expressão, é claro, é profundamente diferente. Este Amor é verdadeiro porque 
mesmo que ele desapareça com a forma, ele não morre, ele desaparece de sua vista. Sem Amor, 
nenhuma forma seria manifestada e não poderia manter qualquer manifestação. 

O Amor é em algum lugar a causa de toda forma e acompanha cada forma, qualquer que seja sua 
duração, em qualquer dimensão que seja. A melhor tradução em seu corpo – que vocês não são – é a 
percepção de seu coração; não o órgão, mas as diferentes vibrações presentes no seu nível, mas que 
são ainda uma manifestação. Encontrar a fonte do Amor é ir à fonte desta manifestação e à origem 
desta manifestação. A Luz e o Amor nascem do desconhecimento e da escuridão do nada. Sem Amor, 
ponto de experiência, qualquer que seja a forma deste Amor. O Amor não é uma atração. O Amor não 
é somente uma manifestação ou uma expressão de qualquer coisa, mas o próprio princípio de toda 
consciência e de toda manifestação, onde quer que seja. 

Os véus da pessoa têm condicionado este Amor pela adesão à história, pela adesão aos conceitos, as 
religiões, as crenças e as relações quaisquer que elas sejam. Definitivamente e em verdade, a fonte do 
Amor é o Silêncio, a Eternidade, a plenitude, a Alegria sem objeto e sem sujeito, livre de todo conceito, 
de toda ideia, permitindo toda manifestação. Mas logo que isso é manifestado, ele toma uma forma, 
ele toma as ideias, ele toma as representações, as imagens, as energias. 

No seio da manifestação o mais próximo ao Amor incondicionado, não é nem a atração nem a 
repulsão, é a Evidência da própria essência de seu ser, de sua natureza aparente, mesmo alterada 
pelos véus. É o fundamento da Vida, novamente, em toda forma sem nenhuma exceção. Sem Amor, 
nada pode ser criado; sem Amor, nada pode ser experimentado. Tudo pode ser aproximado, 
conceitualizado, mas isso não é a Verdade. 

Quando vocês descobrem totalmente o que vocês são, o Amor está aí. Não há palavras a colocar sobre 
porque não é comparável a nenhum amor condicionado; mesmo que esteja escondido no interior 
vocês só veem a aparência. O Amor verdadeiro, vocês não encontrarão jamais na Ilusão porque este 
Amor passará sempre, o que quer que façam e é normal. Não há nada de anormal aí dentro. Na Ilusão 
tudo nasce, tudo cresce, tudo decresce e tudo morre, mesmo o amor. Mas esse não é o verdadeiro 
Amor porque o verdadeiro Amor não pode morrer; ele sempre está aí, ele também. Para os Liberados, 
o Amor é uma tal evidência que não necessita expressar os conceitos ou as ideias em relação a isso. 

Os poetas, os artistas, os filósofos, os santos, tem falado toda sua vida, e tem manifestado através dos 
carismas, através dos processos que vocês chamam espirituais, os dons do Espírito, o falar em línguas, 
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a levitação, a bi-locação. Estes só podem fazê-lo se há o Amor mais próximo possível do Amor 
verdadeiro. Mas aí também, e vocês sabem, é preciso superar isso. Ir à fonte e à causa do Amor, além 
de toda manifestação, além de todo conceito, além de toda comparação, e o Amor é simplesmente ser 
Nada, quer dizer Tudo. Isso junta-se ao que eu expressei ontem: a humildade, a simplicidade, o 
Caminho da Infância, a tensão em direção a Luz, a obsessão da Luz, a obsessão do Amor, tomando 
todo o lugar dos conceitos, das ideias, dos atos. 

Da mesma maneira que vocês buscam o Amor, enquanto vocês buscam o Amor, vocês não são o 
Amor, porque aí também é preciso, de alguma forma, retornar à fonte do Amor para poder viver o 
Amor, independentemente de todo sujeito e de todo objeto. A melhor tradução que vocês têm no 
nível da pessoa, quando ela deixa lugar, é a Morada da Paz Suprema, é Shantinilaya, é Sat-Chit-
Ananda, é um estado Turiya constante, um Samadhi constante, onde nenhum véu pode aparecer, 
onde nada do que é pessoal pode interferir. 

Ser liberado é estar instalado na fonte do Amor. 

...Silêncio... 

O Amor se basta a ele mesmo. Quando vocês são liberados, o Amor está aí. Não há nem propósito 
nem objetivo, no máximo vocês podem dar testemunho, por sua Presença, por certas palavras se 
dirigindo além da pessoa e além do biombo, a fim de estimular, se eu posso dizer, esse núcleo da 
Eternidade que vocês perderam de vista. Quando vocês descobrem essa joia, então tudo se torna 
efetivamente manifestação do Amor, mesmo que a pessoa não sinta este Amor; ele não se dirige a 
pessoa, ele é sem objeto e sem sujeito. É esta Presença que vocês sentem, aí, que meus visitantes 
sentem em mim. É qualquer coisa vasta, plena, evidente.  
 
...Silêncio... 
Aqui está em algumas palavras a aproximação que eu posso dar, mas eu não posso definir, porque 
definir é já o trair. 
 
O Amor é também estar no presente, isso não depende de nenhuma circunstância, de nenhum evento 
anterior, nem de nenhuma projeção. É a Liberdade do presente, é o Aqui e Agora, o Coração do 
Coração. Este Amor, mesmo que ele se manifeste, não pode ser colorido ou amputado de qualquer 
ideia ou conceito. Ou de qualquer atração em direção ao que quer que seja ou quem seja. Ele não faz 
particularidades, seu valor não é diferente segundo as pessoas, segundo os sujeitos ou segundo os 
objetos; ele permanece idêntico a ele mesmo. 
 
Descobrir a natureza e a causa do Amor só pode ser viver pela tensão em direção ao Abandono ou 
pelo Absoluto. A Onda de Vida trouxe até seu coração e até sua cabeça a vibração, vocês sabem, do 
centro da Terra. Esta vibração faz parte das primeiras emanações do Amor e da Vida, como a seiva da 
árvore que sobe na primavera e faz aparecer as folhas. Para vocês, este impulso pode vir de baixo, 
como a Onda de Vida, ou nasce espontaneamente no Coração do Coração. 
 
Fundamentalmente não há diferença entre o Absoluto e o Amor, salvo que no Absoluto vocês não 
podem prová-lo como manifestação, mas vocês podem prová-lo no momento de voltar à última 
Presença e em sua presença comum, como um sentimento de plenitude a nenhum outro comparado, 
e vocês sabem pertinentemente, pela experiência, que nada desse mundo pode se aproximar, exceto 
em sua manifestação das Chamas do Espírito, gêmeas. Todo o resto só pode ser condicionado. Assim, 
um poeta pode se expressar sobre o amor qualquer que ele seja, pessoal ou não, um artista pode o 
transcrever sobre uma tela, sobre uma escultura, um filósofo pode discorre-lo, mas como vocês 
podem discorrer sobre o que não tem forma, isso que escapa a esse mundo? 
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O Liberado vive sem se colocar questões, que o Amor é a base e a fonte de tudo, mas que o Amor 
verdadeiro está fora da manifestação e da expressão; ele é o que vocês são. Nesse estado de plenitude 
onde a noção de identidade, a noção de pessoa não pode mais desempenhar nenhum papel quando o 
ego é visto pelo que ele é, um enganador, um sedutor, cheio de medos. No Amor verdadeiro não há 
nenhuma falta. Aliás, no Ocidente, vocês tiveram o exemplo de místicos que estavam tanto no Amor 
que eles não tinham mais nenhuma necessidade, mesmo de comer. 
 
Eu diria que o Amor, enfim, para o Liberado é uma Ação de Graça perpétua. A melhor imagem que eu 
posso lhes comunicar como pessoa, é que quando vocês vivem o Amor verdadeiro em sua fonte, a 
única impressão que sua pessoa pode sentir é exatamente esta expressão: “É fazer amor consigo 
mesmo”. Eu não falo de prática sexual porque este êxtase, ele acontece no coração. Ele beneficia, é 
claro, todo corpo, mas ele vem se reforçar da periferia em direção ao coração. Enfim no Amor 
verdadeiro, não há nenhum questionamento sobre o sentido desse mundo porque no Amor, como eu 
já disse, vocês veem as atuações do ego, vocês veem a ilusão das formas. Quando eu digo ver, isso não 
é uma visão sutil, é uma compreensão real e direta. Aí está o verdadeiro conhecimento, e então a 
ignorância. 
 
Quando o Amor é manifestado, ele pode tomar diferentes colorações, mais ou menos distanciadas do 
Amor verdadeiro, incondicionado, porque todo amor expressado no seio de uma forma ilusória aqui 
nesse mundo, será sempre condicionado, mesmo que fosse apenas através de sua forma. Ele está 
então fragmentado. Isso explica que quando as situações se aproximam do Amor, e a sexualidade é 
uma, vocês terão necessidade de reproduzir para encontrar a sensação. Mas quando vocês forem 
capazes de deixar nascer em vocês esta mesma sensação, sem nada mais, sem relação, sem 
pensamento, sem meditação, então vocês estão no Amor quase verdadeiro. Vocês estão no início da 
manifestação do Amor, e os condicionamentos ligados à sua forma estão limitados a sua mais simples 
expressão. Nesse momento, este Amor não pode ser o mais frequentemente traduzido senão pela 
palavra “plenitude”, “bem-aventurança”, onde tudo é perfeito, onde não há necessidade nem de 
forma, nem de pessoa. 
 
...Silêncio... 
 
Questão? 
 
 
Questão: ontem, quando você começou a falar eu senti uma expansão partindo do peito e se 
estendendo a todo corpo. Isso vinha do fato que eu sentia o Amor através de suas palavras e eu 
chorei de alegria. 
 
Eu lhe agradeço, mas você tem razão. Enquanto uma pessoa sensível, este Amor nasce 
espontaneamente, mesmo que haja um desencadear, que esse é o caso, foram minhas palavras, e 
como você o descreveu, é uma sensação. É a melhor interpretação para a pessoa, que pode estar 
acompanhada da emoção última que está ligada ao reconhecimento de você mesmo. Então é você que 
precisa agradecer. Este Amor não pode ser comparado a nenhum outro. Vivê-lo, mesmo que apenas 
uma vez, deixa uma lembrança imperecível enquanto a forma está aí. O erro seria querer repetir essa 
experiência ou esse estado pensando, porque ele está aí sempre, mesmo que não seja sentido mais. 
Estando sempre aí – é impossível, aliás, que seja de outro modo -, o sentimento dá testemunho do 
Amor. Não há então o que buscar, há justamente o que florescer, se eu posso dizer, de maneira 
natural. 
 
Um filho que não tem ainda a consciência de sua pessoa antes de três anos, este Amor que está ligado 
à sua Presença ainda não individualizada, apesar da presença de sua forma, é certamente o mais 
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próximo da fonte do Amor. O que faz obstáculo ao Amor verdadeiro é a ilusão de se acreditar uma 
pessoa, e de se acreditar amar um objeto ou um sujeito. Como isso lhes foi dito, é preciso 
prioritariamente amar a vocês mesmos, não em seus personagens, não em sua forma nem em 
nenhuma história. Amar a vocês mesmos é lógico, porque não existiria nenhuma vida, nenhuma 
manifestação da consciência sem Amor. 
 
Mesmo que vocês não o tenham jamais vivido, quando vocês o vivem isso não deixa pairar nenhuma 
dúvida para qualquer um, e se isso lhes cai encima, quaisquer que sejam suas crenças ainda presentes, 
quaisquer que sejam as seduções de sua história, vocês sabem que o essencial está aí porque vocês o 
viveram. Então depois, é claro, se isso não está estabilizado, se vocês não abandonaram a pessoa, 
vocês tentarão fazer entrar este Amor principal, se eu posso dizer, segundo seus conceitos, segundo os 
objetos ou os sujeitos. O amor que está mais próximo do Amor verdadeiro é, então, o amor voltado 
em direção a si, além da forma, e eu diria mesmo, além da manifestação deste amor tal como vocês o 
conhecem. 
 
A Onda de Vida, então de seu nascimento, para aqueles que a viveram, era um estado de prazer quase 
sexual, mas que subia ao coração, não ficando na parte de baixo do corpo. Ali havia movimento, hoje 
há imobilidade, e então vocês se aproximam, quer vocês queiram ou não, da fonte do Amor. 
 
Encontrar a fonte do Amor, o Amor verdadeiro, juntando-se de alguma forma à primeira manifestação 
de Amor que nasce efetivamente no coração, vocês estão mais próximos do que vocês são, mesmo 
que isso não se reflita em seu corpo, em sua história. Não busquem nesse momento relacionar isso – 
vocês não poderão, aliás – a outras experiências anteriores de amor qualquer que seja, em sua pessoa. 
Se ele desaparece, como esse foi o caso para alguns de vocês quando de certas experiências as quais 
vocês testemunharam, nenhum problema. Vocês viram, vocês viveram, quaisquer que sejam as 
dificuldades de sua pessoa ainda presentes. 
 
Não esqueçam que se vocês quiserem se instalar aí, não há nada a fazer. Não colocar etiquetas, não 
colocar conceitos, e deixar as coisas se fazerem por elas mesmas. Vocês não podem fazer nada, tudo 
que vocês fizerem é apenas proveniente da pessoa. Em outras palavras, o Amor é um estado natural e 
espontâneo, que está todo tempo aí, mas que os véus da pessoa, do ego, dos pensamentos, das 
emoções, dos conceitos, das histórias, vêm de alguma forma manchar e corromper, modificar, 
diminuir, transformar isso que não tem que ser. 
 
E eu repito para terminar, o mais próximo disso que seria o Amor, é o momento onde vocês percebem 
que tudo é vazio, que tudo é pleno, que qualquer coisa no seio da pessoa parte do coração, do próprio 
Coração do Coração, que não é somente o chacra do coração, é claro, mas todo o peito. Aliás, algumas 
expressões foram empregadas como a Coroa radiante do coração, o Coração Ascensional, o coração 
vibral, o Coração do Coração, a Nova Tri Unidade. Tudo isso corresponde à mesma coisa, sob os 
vocábulos diferentes e as diferenças mínimas de manifestação. Vocês não podem controlar o que 
vocês são, vocês só podem render-se enquanto pessoa para deixar, se posso dizer, florescer e ser 
eterno, qualquer que seja sua forma, qualquer que seja o seu futuro, quaisquer que sejam os 
obstáculos e as doenças. 
 
...Silêncio... 
 
O Liberado está em estado de Amor constante, o que quer que ele diga, o que quer que ele manifeste, 
ele não é enganado nem pela forma, nem pelos conceitos, nem o que quer que seja em relação a esse 
mundo. 
 
...Silêncio... 
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Questão? 
 
 
Questão: os mantras podem eles ser interiorizados ou devem ser verbalizados? 
 
Quem melhor do que você pode ter a resposta? Você coloca uma questão intelectual, tente por você 
mesmo e verá. Por que você quer que uma autoridade exterior lhe dê a resposta? Faça os dois e veja, 
porque para cada pessoa a resposta é diferente; então é a você que pertence verificar. Cabe a você 
encontrar o que percebe como o mais eficaz para você, além da sua pessoa. Não escute jamais um 
ouvi dizer, um conhecimento exterior. Enquanto isso não é validado pelo seu viver, e não pelo seu 
mental como você quer, não seria apenas ter a ilusão de progredir de algum modo? 
 
Isso foi a mesma coisa para tudo o que lhes comunicaram os Anciãos, que isso seja a Yoga da Unidade, 
a Yoga da Verdade, que isso seja a Dança do Silêncio, que isso seja os procedimentos que vocês 
utilizaram com as pedras, pelas atribuições vibrais, por outra coisa. Enquanto vocês não 
experimentaram podem discorrer ao infinito, e quem discursa senão a pessoa que faz tudo, nos 
estratagemas do ego, para evitar experimentar. O Amor deve ser responsável. Não há outro 
responsável no mundo senão vocês quaisquer que sejam os mestres da Ilusão, o que quer que seja que 
vocês viveram. Lembrem-se, as noções de Autonomia, de Liberdade e de Responsabilidade. 
 
Ousem. Ousem ser o que vocês são. Vocês não têm necessidade de nenhuma autoridade exterior e eu 
não seria certamente esta autoridade. Eu apenas digo a verdade, o resto lhes diz respeito, porque se 
eu oriento a sua decisão em relação também a um mantra ou a uma técnica, vocês irão se conformar. 
Isso é bom para a pessoa, mas para o desaparecimento da pessoa. Então, é claro, é mesmo assim 
evidente que quanto mais a pessoa está afinada e expandida em vibração, é mais fácil perceber a 
verdade, mas, o perceber a verdade, a experimentar e estar instalada, não é a mesma coisa. É preciso 
provar para vocês mesmos, e lembrem-se, eu não me dirijo à pessoa – quando é a pessoa, eu lhe digo. 
 
Sempre foi dito que a única força do universo é o Amor, mas dizer não serve para nada. Provem, 
amem vocês mesmos e reconheçam sua Liberdade. Reconheçam a ilusão desse corpo, a ilusão desse 
mundo, sem nada rejeitar, e nesse momento, vocês serão livres. Livres de conceitos, livres de tudo, 
qualquer que seja o tipo desse corpo, quaisquer que sejam os seus limites que, de qualquer forma, não 
durarão jamais além da morte. 
 
...Silêncio... 
 
Questão? 
 
 
Questão: muitos mestres viveram essa plenitude, por que o Absoluto não estava manifestado neles? 
 
Porque todos esses mestres, como eu me referi ontem, estão parados no caminho. Eles estão parados 
no Si, porque o Si é um grande sedutor. Encontraram o “Eu sou”, e eu sempre disse, e depois se 
desembaracem do “Eu sou”. “Eu sou” quer dizer simplesmente estar aí, existir, se manter fora da 
Verdade, fora do ser. Encontrar o ser no seio da existência, todo o resto decorre daí. O Amor não é 
jamais um esforço. Eu disse, muitos gurus estão parados nesse estado, por quê? Porque há uma auto-
contemplação do Si e que, sobretudo, eles são amados, adulados. É esse o verdadeiro Amor? 
Obrigado, não para mim. 
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Esses mestres mantêm uma dependência. Onde está sua Autonomia? Onde está sua experiência? As 
verdadeiras transmissões do Satguru ao seu discípulo preferido existem, é claro no Oriente, mas é 
qualquer coisa extremamente rara. Mesmo aqueles que supostamente me seguiram, são apenas 
macacos, eles me imitam. Ser verdadeiro não pode imitar ninguém, nem o Cristo, nem Buda, nem tal 
grande mestre, ou tal outro grande mestre. Observem, por exemplo, vocês tiveram um ser que, no 
início do século XX, estava certamente no coração da Verdade, era Maharshi – Um Amigo, vocês o 
chamam, eu creio, vocês podem dizê-lo agora. Todos os outros que foram seus filhos espirituais, todos 
perderam o Absoluto. O que é que eles fizeram? Eles falaram do Si, eles glorificaram o Si. Vocês veem 
o erro? Há, é claro, se apresentarem roupa branca ou amarela com um colar de flores e um grande 
sorriso, isso seduz, mas eu não quero lhes seduzir. Qual o interesse? 
 
E eu creio, aliás, que o Comandante lhes havia explicado largamente isso, mas não há nada a criticar. 
Eu digo simplesmente que isso são as experiências, mas que não é verdade. E isso quer dizer que ele é 
a escuridão ou que é oposto à Luz? Não. Isso quer dizer que está incompleto, tão simplesmente. O 
verdadeiro Liberado hoje, em seu mundo, não tem necessidade de dizê-lo, não há necessidade de 
escrever livros, como todas essas pessoas que vocês chamam, eu creio, o novo advaita ou o neo 
advaita porque as palavras são as mesmas, mas o viver está aonde? Como é que alguém que é 
Absoluto pode glorificar o Si? Maharshi havia dito: “Encontrar o Si, e depois descobrir que vocês não 
são mesmo o Si”. Não há erro, não há falsidade, há justamente incompletude. 
 
Eu jamais criei escola, eu não escrevi nada à parte de poemas, quando de minha Liberação, há trinta e 
três anos, depois de três anos com meu guru. E eu lhes digo, ele me disse simplesmente duas frases. 
Eu não tinha necessidade de nada mais, e vocês também não. Deem-se conta, vocês buscam os 
modelos, mas não há melhor modelo do que isso que vocês são, não se deixem enganar pelas 
manifestações daqueles que estão em suas roupas amarelas ou brancas, com as guirlandas de flores, 
ou que se entronam em seus assentos acima de vocês. Eu estava no mesmo nível, não há diferença. Há 
simplesmente uma claridade diferente, mas fundamentalmente não há nenhuma diferença. Já em 
meu viver, nós estávamos muito longe dos princípios dos grandes mestres, dos autênticos mestres, eu 
falo aí de Shankara, eu falo aí de Lao Tseu, eu falo aí de Shirdi Sai Baba e não Sai-Baba, eu poderia falar 
de outros, tiveram, é claro. O verdadeiro mestre não quer nem escolas, nem alunos. Ele lhes deixa 
livre, totalmente, ele não quer nenhuma adesão, ele não quer nada. No máximo, um mestre do Si 
pode ser um guia um certo tempo, mas é tudo. O verdadeiro mestre não tem necessidade de escrever, 
não tem necessidade de discípulos, não tem necessidade de escola. Ele é o testemunho vivo e ele não 
tem necessidade de nada. 
 
Eu diria que é, portanto, simples de ver, mas vocês não querem ver. O buscador diz “eu quero a 
liberdade, eu quero ser liberado”, mas eu digo, o buscador é o buscado. A partir daí vocês veem a 
sedução? Mesmo que esse mestre seja bondoso, ele não pode conduzi-los, ele não pode pegá-los pela 
mão. Houve muitos raros casos de transmissão de um mestre autêntico, realmente, a um discípulo, 
mas nunca mais de um. É lógico. Mas lembrem-se que na Índia a cultura não é a mesma do Ocidente, 
que os conceitos não são os mesmos – a finalidade é exatamente a mesma – mas observem, mesmo 
na Índia os gurus pululam. Eles têm necessidade de serem amados, eles são incapazes de ser o Amor e 
a encarnação do Amor. É claro, alguns reconheceram o Absoluto, e o Comandante faz parte, eu creio. 
Ele sabia que havia alguma coisa além, mas a hora não era chegada, por isso sua proximidade com a 
humanidade, e é muito bom. Não há nenhuma crítica no que eu digo, mas simplesmente vejam claro. 
 
...Silêncio... 
 
Questão? 
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Questão: desde ontem, eu me repito esta frase: “eu não sou essa pessoa, eu não sou esse corpo”, e 
uma outra questão surgiu naturalmente: “quem sou eu?”. Quando eu tentei responder, vi que eu 
não chego a localizar de onde vem minha consciência... 
 
Mas é normal, você está em toda parte, o mundo é você. 
 
 
Questão: eu observo meu ego que... 
 
Que pânico, é normal. 
 
 
Questão: sim, que pânico. 
 
Nesse caso, deixe-o entrar em pânico. Quanto mais você entrar em pânico, mais será livre, esses são os 
sentidos de minhas palavras. Nós não estamos mais há alguns anos, nós não estamos mais no 
momento onde eu estava vivendo encarnado entre vocês. Lembre-se o testemunho de sua irmã, de 
nossa irmã. Houve efetivamente o sentimento de pânico, e todos aqueles que passam pelo Absoluto, 
que esse seja Maharshi, vocês têm necessariamente que atravessar a angustia da morte e da perda do 
indivíduo e da forma. Então enfrente isso. O que vai chegar a você? Observe seu pânico, observe o 
vazio, observe esse nada. Tenham medo, mas não voltem. Ouse, da mesma maneira que você ousa ao 
se dirigir ao seu banqueiro para lhe pedir dinheiro. Ouse ser o que você é. Só você pode responder a 
essa questão. 
 
Se você diz: “Quem sou eu?”, eu lhe respondo: “Você é aquilo que você é”.  É claro, é um vazio 
incomensurável para o ego, não escute o que ele diz. Quem decide? Quanto mais você vê o ego, é ele 
ou é você, o que é que ele esconde em seu corpo, o que é que amarra em seu corpo? É suficiente que 
haja este pânico para que logo em seguida, todo mundo se re-identifique ao corpo. Isso se chama o 
reflexo de sobrevivência do ego, é o guardião do limiar. Mas eu não posso levá-lo do outro lado, eu só 
posso esperar chutar seu traseiro para você ir lá, mas eu não posso guiá-lo de outra maneira. Agarre-se 
a isso, você está só, totalmente só, não há ninguém mais. 
 
É claro que o ego entra em pânico com essas palavras. Ele não suporta solidão, ele sempre tem 
necessidade de um objeto, de um sujeito, de um conceito, de uma ideia, de uma emoção. 
 
 
Questão: há uma parte de mim que quer mergulhar assim mesmo... 
 
Não é uma vontade. Enquanto você diz “vontade’, é a pessoa. Deixe de fazer o que se faz, você não 
tem nada a fazer. A Liberdade dá medo porque a Liberdade significa o fim de toda história, de toda 
mentira, o fim definitivo da Ilusão, qualquer que seja a ilusão desse corpo que resta. O que eu posso 
dizer, ao contrário, é que quando você tiver realmente vivido isso, mais nada será como antes. Você 
verá em seu corpo, você verá em seu ego, porque a pessoa estará sempre aí, é claro, mesmo que 
vocês não sejam essa pessoa. Não há pessoa, certo, mas vocês têm um veículo. Ouse atravessar seus 
medos, o que arrisca seu veículo? Seja lógico. Você está sentado sobre uma cadeira, você não está na 
ponta de um precipício. É o seu mental que lhe diz que há um precipício e um buraco, você está 
confortavelmente sobre uma cadeira; além do seu mental, qual é o obstáculo? 
 
 
Questão: nenhum. 
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Obrigado. 
 
Vocês todos chegaram, coletivamente ao que vocês queriam ou não, nesse limiar. Façam isso agora e 
vocês serão libertados. Vocês estarão tão neste prazer da plenitude que não esperarão mais o que 
quer que seja. Isso não mudará nada para vocês. E é aí, liberando você mesmo, que você dará o maior 
serviço e a maior devoção à Vida e ao Amor, por sua simples presença, da mesma maneira que vocês 
foram os ancoradores e os semeadores da Luz. 
 
É claro que há uma história que se joga – é o fim de um ciclo, eu disse – mas você não é nenhuma 
história, e o seu melhor lugar é estar fora de toda história, no presente. Deem-se conta que aí, este 
pânico não é nem um reflexo de sobrevivência, senão o ego. O corpo, ele estará sempre aí após, seus 
filhos, eles estarão sempre aí, sua mulher estará sempre aí, mas você não verá só isso, você verá outra 
coisa. 
 
Quem quer aqui me colocar uma questão também específica? 
 
 
Questão: eu amaria testemunhar sobre a força do Amor que há no espancamento verbal que vocês 
utilizam para nos fazer soltar. É isso que eu senti ontem, quando minha cabeça não chegava mais a 
compreender o sentido de suas palavras, mas se agarrava à sonoridade que me trazia e que eu sinto 
hoje se preencher de amor, que eu sei que é seu Amor que me permite atravessar. 
 
Porque eu mostrei a você a você mesmo, eu não fiz nada. Você foi além dos gritos e testemunha hoje 
que é muito simples. Não calculamos o ar ridículo que éramos antes? 
 
Sem culpa, se você olhar para trás, só pode dizer é “horrivelmente simples”, e, aliás, todos os 
Liberados lhes dizem sem parar. O mestre que não é liberado vai levá-los nos bhajans, nos asanas, nos 
yogas, nas devoções, nas adorações, sob o pretexto que lhe seria a Mãe Divina? Mas, deem-se conta. A 
impostura durou bastante. 
 
Deem-se conta do ridículo desses medos, aí no instante, eu não falo mesmo de sua morte. 
 
Questão. 
 
 
Questão: quando eu olho nos olhos de meu dragão, que não é meu dragão, aliás, eu sou afogado no 
Amor de seu olhar e nesse momento eu desapareço. Eu não estou mais aí, mas eu sinto sempre o 
Amor. É uma ilusão? 
 
E você, tem ideia de olhar seus próprios olhos no espelho, você terá o mesmo efeito. 
 
 
Questão: sim, talvez vá fazê-lo... 
 
E, aliás, é seu dragão, porque você é o mundo. 
 
 
Questão: os olhos do dragão são muito maiores. 
 
Mas o que é que o tamanho tem a ver com o interior? 
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Questão: isso foi o desencadeador. 
 
Muito bem. 
 
 
Questão: tudo tendo desaparecido, eu ainda senti o Amor, eu estou na ilusão? 
 
Mas é normal. A pessoa, você não é essa pessoa, mas eu jamais disse que havia... a pessoa, 
efetivamente, mas seu corpo, sua entidade, ela está bem aí, não? Então está manifestada. Então é 
normal sentir o Amor, em sua vida todos os dias, em seus encontros. 
 
 
Questão: mas neste Amor, eu desapareço. 
 
Mas é normal. O Amor verdadeiro só pode lhe fazer desaparecer de todo conceito, de toda forma e de 
toda identidade. 
 
 
Questão: é normal sentir o Amor? 
 
No estado hoje, imediatamente? 
 
 
Questão: neste desaparecimento, eu sinto ainda o Amor. 
 
Mas é normal, sem isso você não poderia testemunhar nada, você está na Infinita Presença. Você vê 
todos os possíveis, você está afogado no Amor, e você está salvo – e percebe que não há nada para 
salvar, aliás. 
 
 
Questão: é assim. 
 
É a tranquilidade. Vocês não são mais afetados, vocês vivem sua vida, vocês vão comer o seu sorvete, 
se vocês quiserem, vocês vão a um restaurante, esquiar, na montanha, no mar, no cassino, eu não sei, 
pouco importa. Quando você esta vivo, é preciso viver. A busca está terminada nisso que você 
descreveu. Vá e viva. Como eu dizia na época, eu lhe envio em você. Eu peço às pessoas que elas 
façam isso. Bom, está bem, aqui vocês são amigos, e é a amizade que os reúne, não eu, não aquele 
que fala. Vocês sentem bem, no entanto vocês dizem, vocês veem bem a diferença entre aqui e outros 
lugares, vocês veem bem a diferença quando vocês estão com os irmãos e irmãs, os amigos. Sendo 
Liberado vivente que eu era, eu era obrigado a me deslocar ao centro dos impostos para pagar meus 
impostos, é lógico. Não há nenhuma incompatibilidade, salvo para o ego, é claro, é o ego que lhes 
sobem ao cinema. Hoje vocês o veem mais do que nunca, vocês empregam todos esses termos, vocês 
veem seu ego. 
 
 
Questão: quando eu chego ao vazio sem ter passado pelo Amor do dragão, eu estou no vazio, mas 
eu me escuto dizer: “Eu estou no vazio”. Se eu penso, eu não estou mais no vazio? 
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Eu venho lhe dizer que se você estava totalmente no vazio, o que você poderia trazer no sono sem 
sonhos? Nada, mas logo que você entra em manifestação, quer dizer no seu corpo, você sente este 
Amor. 
 
 
Questão: eu o sinto mesmo quando estou no vazio. 
 
Mas sim, na Última Presença, antes da extinção da própria consciência, o vazio já está aí. Você sente o 
Amor, mas no último... não no momento, mas era real, a única palavra que pode vir é que esse nada é 
Tudo: é o Absoluto. E eu lhe proponho render graças para sentir esse Amor na sua forma. O Amor é 
esta plenitude. 
 
 
Questão: quando eu estou na floresta, por momentos eu me sinto coberto de Amor, eu tenho o 
corpo que se expande e eu me sinto bem. 
 
O Amor está ainda manifestado, mas você não conhece a fonte do Amor, é isso que é contraditório? 
Bendito seja aquele que sente este Amor onde esteja, em face de um dragão, em face de sua mulher, 
em face de um filho, em face da natureza. É o Absoluto na forma. Mas eu o lembro de minha primeira 
frase: você pode também olhar no espelho e viver a mesma coisa com seus olhos, mesmo menores. 
 
 
Questão: eu vou tentar. 
 
Você não vai tentar, você vai fazer e realizar. 
 
Já quando você diz “eu vou tentar”, isso quer dizer o que? É que você supõe que isso pode falhar. 
Quem fala? 
 
 
Questão: eu vou fazer. 
 
Questão, ou testemunho ou coisa a dizer. 
 
 
Questão: eu vivi a Infinita Presença na Luz Branca infinita onde não havia espaço, não limites, com 
um campo de Amor que preenchia tudo... 
 
A Morada da Paz Suprema. 
 
 
Questão: o que acontece no momento que a ausência de Luz se apresenta no lugar da Infinita 
Presença? 
 
Quando você não segura mais nenhuma manifestação da Luz Branca. O Liberado vivente não vê a Luz, 
no máximo está no azul sombra ou no preto. Os seus olhos fechados não veem nada. Ele pode 
também ver – quando de certos estados, mas que não podem durar -, o Todo como nossa irmã o 
descreveu. Mas a Luz Branca não é um objetivo, ela é uma certeza da realidade do Amor e da Luz, mas 
de onde vem essa Luz? Qual a origem dessa Luz? É isso que está além, atrás se você quer, no Centro. 
Então, é claro, a Luz Branca é também uma sedutora, é o supramental, aquele que Sri Aurobindo havia 
visto sua descida, e é isso que vocês vivem. Mas não é o objetivo, é um meio. 
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Questão: eu vi igualmente no preto com no centro uma borboleta preta que era brilhante. 
 
E? 
 
 
Questão: o que era? Era alguma coisa que se aproximava disso? 
 
Não porque há representação e forma, é sempre a Infinita Presença. Lembre-se o que disse nossa 
irmã, o que eu disse e o que outros disseram, a Luz Branca é o reflexo do Si. Já é extraordinário, eu 
admito, mas não pare aí. Quando eu digo não pare aí, isso não quer dizer se movimentar ou se 
deslocar, isso quer dizer justamente cessar de perceber, cessar de sentir, não pela vontade, não por 
um desejo, não por uma técnica. Você aceita perder tudo, mesmo esta Luz Branca? 
 
Esta Luz Branca é de alguma forma a imagem da plenitude, a primeira manifestação da plenitude, quer 
dizer, do Absoluto, do Parabrahman. Você se situa aqui nisso que chamamos o Atman, há ainda uma 
personalização. Eu não digo ego, mas ainda, em alguma parte, o apego à forma, não necessariamente 
a sua. Você tem necessidade dessa referência, no momento. Nossa irmã soltou essa referência. É claro, 
há esse vazio ou este pânico, como nosso irmão disse, mas é preciso fazer meia volta. É preciso nada. É 
preciso se deixar atravessar, nada agarrar, nenhuma forma, nenhuma Luz, ir além. 
 
 
Questão: só ser, nesse momento. 
 
Esse é um bom mantra. 
 
Mas eu precisarei: só ser, na condição de ser só. 
 
...Silêncio... 
 
Outra coisa? A dizer, a expressar, a questionar? 
 
 
Nós não temos mais questões. 
 
Então, Bidi vai lhes saudar, e se tiver a possibilidade, eu voltarei com outro martelo. 
 
E Bidi ama vocês, além de toda forma. 
 
Então, eu farei como o Comandante: até breve. Adeus. 
 
 
 

*** 
 
 
Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/bidi-qr-partie-4-mars-2017/ 
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OMA - Q/R - Parte 3 - Março 2017 
 

 
Eh bem caros amigos, eu me alegro de passar um certo tempo com vocês hoje. De início eu lhes 
apresento toda minha Paz, todo meu Amor e toda minha fraternidade, a cada um de vocês.  E como 
fazemos de hábito, vamos passar uma tarde sem fazer barulho, não é, isso será mais agradável para 
vocês, e em todo caso, tentar inserir o que eu tenho a dizer em suas respostas em relação ao que 
vocês reespecificaram ontem ao nosso querido berrador Bidi,  o que permite, se vocês querem, 
acrescentar uma perspectiva que, eu espero, lhes permita ver ainda hoje, entre vocês, aqui ou em 
outros lugares, quem têm manifestações físicas desde este inverno ou sintomas, vamos dizer 
psicológicos, de compreender que é exatamente por intermédio do que se cristaliza e que vocês 
provam, que se realiza sua mais bela aproximação, se posso dizer, do que resta a transmutar, se posso 
dizer assim. 
 
Então vamos começar com todas as suas questões possíveis e imagináveis, mesmo se elas concernem 
à pessoa, porque a pessoa ainda está aí e é necessário se ocupar dela, hein. Isso não quer dizer que 
vocês devem fugir desse corpo, vocês o sabem, mas ver claro o que se desenrola sobre a tela desse 
corpo e dessa consciência, aí onde vocês estão. Então caro amigo, eu o escuto. 
 
 
Questão : nosso cozinheiro parece um pouco triste. Você pode lhe dar um pouco de seu humor ? 
 
O humor, o humor nasce quando vocês estão livres. Se há tristeza, é uma tristeza primária ou uma 
tristeza secundária ? Lembrem-se do que disse Bidi. Neste momento, muitos de vocês, mesmo que 
estejam instalados na Paz, na Infinita Presença, não foram plenamente até o fim. Então o que faz o 
corpo ou o que faz o psiquismo ? Ele vai manifestar um certo número de elementos, tanto no nível do 
corpo, em certas partes do corpo preferencialmente, ou seja tudo o que é a parte baixa do corpo  ou a 
parte alta do corpo. No momento isso ainda não toca em demasia, eu diria, as profundezas, ou seja 
todas as vísceras que estão no interior do tronco. Isso pode chegar, mas no momento vocês estão nas 
sintomatologias puramente físicas, que ilustram simplesmente o estabelecimento da Luz. 
 
Assim a tristeza, eu penso que ela é necessariamente consecutiva a tomadas de consciência da 
distância que ainda pode existir, e é um caso geral, isso não corresponde especificamente a tal ou tal 
pessoa. Todos vocês podem provar isso. Lembrem-se de que a tristeza é apenas a tomada de 
consciência, não de um evento que os deixa tristes, mas da diferença que ainda pode existir entre o 
que vocês acreditavam antes, antes do inverno, e o que se manifesta agora. Ou seja é uma tomada de 
consciência. Mas evidentemente a tristeza é apenas temporária, isso vai ser, como vocês dizem, um 
agulhão que vai estimulá-los. Não é uma tristeza primária, é uma tristeza secundária ligada, para 
qualquer um e cada um quando isso se produz, seja a raiva, seja ter, eu creio que Bidi falou disso, 
confundido a noção de controle com a noção de abandono, hein. 
 
O observador, a testemunha, não é aquele que controla o que se desenrola. Quer dizer que a partir do 
instante em que vocês vão controlar alguma coisa pensando tê-la eliminado, uma vez que vocês 
evitam que ela se produza – isso pode ser tanto emoções como comportamentos -, eles vão 
efetivamente, como dizer, explodir na consciência. Mas isso não é nem uma punição nem algo a 
resolver, é ainda uma vez e sempre, como de hábito, ver as coisas tais como elas são. Quer seja através 
das dores, quer seja através dos humores, tudo isso lhes mostra por vezes a distância que talvez 
aparentemente a pessoa deve percorrer.  Mas sobretudo a ausência, se querem, de liberação, se 
posso dizer, real, de sacrifício do Espírito para a Luz. 
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Há em algum lugar, muitas vezes muito bem escondidos entre muitos irmãos e irmãs, elementos que 
foram antes colocados no nível da pessoa para ter a paz no nível do Si. São reflexos de fugas, são 
reflexos de luta, e evidentemente esses reflexos de fuga, de luta, ou esses reflexos de controle, se 
posso dizer, vão causar precipitações, cristalizações no corpo, seja sobre os chakras de baixo, e 
portanto tudo o que corresponde à parte de baixo do corpo e às costas, seja sobre a região alta, isto é 
coisas que não puderam ser vistas, vistas ou verbalizadas a si mesmo, no nível da cintura que vocês 
chamam escapular, isto é tanto a garganta, o pescoço, como os ombros. São as duas zonas, se vocês 
querem, de entrada desse fluxo da Luz adamantina que, eu os lembro, agora é chamado o Instinto da 
Luz. 
 
A Luz, ela vai ali onde está a Luz, e sua Luz, mesmo escondida, ela está no coração. Não é a Onda da 
Vida que sobe, são as partículas adamantinas que os forram inteiramente, como a superfície da Terra, 
e que agora reúnem naturalmente, instintivamente, a região do coração. E se existem mecanismos de 
controle, mecanismos de controle das emoções que estão muito exacerbadas, eh bem certamente 
essas zonas vão se por a reagir e a precipitar, sob diversas formas, anomalias materiais. Isso pode ser 
tanto hérnias de disco, aquecimentos e inflamações reais no nível dos membros inferiores, ou ainda no 
nível da parte alta do corpo. 
 
Mas a próxima etapa, e vocês sabem que ela começa muito em breve, é necessário deixar passar isso, 
senão, isso vai se cristalizar no interior do corpo, não é ? Mas ainda uma vez, isso é apenas um agulhão 
da Luz que vai lhes permitir.....então não é questão de tratar a tristeza ou a raiva enquanto tais, é 
questão de aceitar, não uma punição, mas não é senão que a posição que esses irmãos e irmãs tinham 
não estava de fato correta, não é, mas ainda uma vez, é algo que não foi visto. 
 
Não há responsabilidade ou culpabilidade a buscar, nem de causa senão a da Eternidade que se 
instala, é tudo. Isso quer dizer que em alguma parte restam componentes da pessoa ; esses 
componentes estão sempre e exclusivamente ligados a um apego à pessoa, o que quer que esses 
irmãos e essas irmãs digam, e mesmo se eles esperam que isso vá rapidamente, e isso demora muito 
tempo, são sobretudo eles que têm um apego à pessoa, e sobretudo o que é chamado personalidade 
de natureza muito analítica e muito controladora. Nesses casos é frequente que isso se produza. Há 
também os laços afetivos que não estão livres que também podem dar fenômenos de cristalização 
sobre a parte de baixo do corpo ou sobre a parte alta do corpo, ou mesmo a cabeça. Vocês veem ? 
 
Portanto não é questão... vocês podem apaziguar a tristeza, vocês podem apaziguar a raiva, é muito 
fácil com diferentes técnicas, mas aí, o importante não é aqui. O importante é ver e aceitar que 
finalmente, quaisquer que sejam as experiências que vocês tenham vivido, talvez vocês tenham 
esquecido uma coisa : aí nesses casos precisos, é o abandono da própria pessoa. Quer dizer o que 
dirige a vida, aí nesses casos, ainda são os fragmentos de pessoa, por exemplo através do que vocês 
chamam os pequenos diabos, ou ainda hábitos comportamentais, mesmo se isso não veio da infância, 
mas de mais longe, como por exemplo das linhagens reptilianas que são necessariamente 
personalidades no controle. É impossível de outro modo, isso faz parte de sua natureza. 
 
Ora a Luz não se ajusta a nenhum controle qualquer que ele seja, e isso se ilustra na vida desses irmãos 
e irmãs, seja pelas cristalizações, seja pelos humores que não são mais estáveis, com subidas de raiva 
ou de tristeza. Mas não é grave, não é uma infração profunda, não é algo que necessita encontrar a 
causa, porque a causa, é o que acabei de lhes dizer, sistematicamente, para todos os irmãos e irmãs a 
que isso chegue. Então o trabalho a fazer, não é um trabalho, não é apreender alguma coisa, é aceitar 
morrer. Vocês veem ? 
 
Há aqueles que esperam com impaciência serem liberados – e mesmo sendo Liberados viventes -, isso 
quer dizer que em alguma parte restam engramas de controle, engramas emocionais, que não são 
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necessariamente feridas ou memórias mas um comportamento atual cuja fonte, eu lhes disse, foi a má 
apreciação de seu posicionamento de consciência, quer dizer que o mental lhes contou um pouco de 
histórias, mas não é grave, não mais, ou seja vocês têm linhagens que têm um fundo de predação, 
como por exemplo as linhagens reptilianas ou insetóides (os insetos, se vocês querem), em que a 
predação é muito importante, e isso se exprime na personalidade. 
 
Assim ter uma predação em linhagem, não é algo catastrófico, longe disso, porque isso pode ajudar 
para a ordem, para a organização, para sair-se na vida, para planejar as coisas, mas vocês não podem 
fazer a mesma coisa com a Luz. E esses irmãos e essas irmãs não o veem, mas eles são obrigados a ver 
agora e é isso que pode desencadear uma certa forma de tristeza. E é por isso que eu digo, essa 
tristeza que vem depois da raiva, e depois do bloqueio, aliás vocês o constatam em todos os irmãos e 
irmãs que vivem isso desde dezembro, é o meio de ultrapassar isso. Portanto não é questão de 
apaziguar mesmo com os meios naturais, quaisquer que eles sejam, mas sim de preferência passar 
através e reconhecer com humildade e simplicidade sua falha de posição de alinhamento total. 
 
Eu creio que Bidi lhes disse, hein, isto é que vocês não estão livres enquanto emoções se manifestam, 
vocês não estão livres enquanto vocês controlam o que quer que seja, mesmo se antes vocês estavam 
abandonados, se posso dizer, com graça à Luz.  Agora é outra coisa, é o abandono da pessoa. Antes 
vocês se apoiavam sobre a pessoa que decide se abandonar à Luz, mas o abandono da pessoa só pode 
se fazer pela Luz. E a Luz, se ela encontra obstáculos agora, ela está em tal quantidade que isso vai 
fazer ressoar tudo o que pode restar como fragmentos, fragmentos da personalidade ou de memórias 
corporais, transgeracionais ou outras. 
 
Se vocês não resistem, se vocês abandonam a ideia, como disse Bidi, de ser uma outra pessoa, se 
vocês se centram sobre o essencial – o coração -, seu comportamento não poderá mais apresentar a 
menor raiva, a menor animosidade contra o que quer que seja. Vocês não poderão estar tristes, vocês 
não poderão estar senão em alegria, o que não é o caso, é claro, acerca desses irmãos e dessas irmãs 
que estavam em alegria e que têm vivido episódios difíceis como eu lhes havia anunciado, ao redor do 
solstício de inverno.  Mesmo se as transmutações, para aqueles que vão bem, têm sido enormes, elas 
têm sido as mesmas, da mesma qualidade, para todos os irmãos e irmãs, simplesmente permaneciam 
erros de apreciação, erros de ponto de vista do que vocês eram naquele momento. 
 
Não é um pecado de orgulho, é simplesmente seu mental que os confundiu. Vocês se acreditam 
observadores e vocês são controladores. Vocês acreditam que era suficiente... observador, é uma 
posição neutra, isso não lhes permite, quando vocês encontram essa posição, querer arranjar as coisas 
ao seu gosto. É sistematicamente o que se passou desde há mais ou menos dois – enfim este inverno, 
e agora é o fim do inverno, é claro -, é o que se passou desde dois a três meses, não é ? 
 
Assim para todo mundo, é a mesma coisa. Tudo depende do abandono de sua pessoa, ou seja o último 
sacrifício.  Lembrem-se de tudo o que eu disse há dois anos, concernente ao orgulho espiritual do Si, 
que se crê chegado, que mira a si mesmo em sua própria Luz e esquece de desaparecer. Vocês 
veem ?  Então o mental também pode, diante de um problema emocional ou um problema corporal... 
vocês todos sabem que o sono, é o desaparecimento, isso foi explicado, mas o sono, para a pessoa, 
também é uma fuga, e não necessariamente um desaparecimento. É exatamente o sinal de que esses 
irmãos e essas irmãs não quiseram ver o que era para ver para finalizar as coisas. Mas isto está prestes 
a se finalizar, não é grave. Vocês veem ? 
 
Portanto não é uma questão... vocês podem, e é mesmo, eu diria, necessário cuidar, se isso toca o 
corpo, é lógico, mas antes de tudo, o mais importante é o abandono da pessoa. E vocês não podem 
pretender ter abandonado a pessoa se vocês são capazes de desaparecer, não é, ou de viver o Si, e 
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quando vocês retornam na pessoa, vocês manifestam a animosidade, a raiva, vocês agridem os irmãos 
e as irmãs, ou mesmo se vocês estão muito tristes em seu canto. Não é possível, isso acabou. 
 
Portanto não há culpabilidade, basta ver claramente e entregar : « Pai, eu entrego meu Espírito em 
tuas mãos. » Senão, onde está o abandono da pessoa ? Vocês não podem estar estabilizados no estado 
de Graça, sobretudo agora, porque a quantidade de Luz é tal que nada pode fazer obstáculo. E se há 
obstáculo, consciente ou inconsciente, ligado a um engodo do mental ou ao que eu chamei uma 
personalidade analítica e controladora, isso vai fazer mal – mas é um mal para um bem. 
 
Assim eu espero que minha resposta tenha servido além do que vocês chamam o cozinheiro, mas para 
todos os irmãos e as irmãs que vivem esse gênero de mecanismos. Aliás vocês constataram, para 
aqueles entre vocês que tiveram dores, simplesmente uma dor, qualquer que ela seja, que seja no pé, 
que seja no ombro, que seja na garganta, que seja no ventre, isso os coloca em raiva. É normal. Não é 
uma punição, é que a Luz, agora, atrai sua atenção de maneira extremamente potente, e mesmo 
virulenta, se há o que quer que seja que limita sua própria transparência, no que diz respeito a vocês 
mesmos. Mas ainda uma vez, geralmente hoje, o que permanece era totalmente inconsciente. 
 
Então não atirem a pedra nesses irmãos e irmãs, mas não vão também jogar os salvadores. É 
necessário que eles mesmos encontrem o que eu acabei de dizer. Agora, talvez eles tenham 
compreendido, se eles me escutam ou se eles me leem, mas é necessário aceitar, é isso a 
humildade.  Sem isso, é uma falsa humildade, é uma humildade de ostentação, de aparência, de 
alguém que analisou tanto as coisas, que as compreende tão bem que vai se apresentar com uma 
máscara. E a máscara, é o quê ? É o ego, nada mais e nada menos. De acordo ? Mesmo entre aqueles 
que estavam estabilizados no Si e que talvez desapareceram, mas esse desaparecimento não é um 
verdadeiro desaparecimento. 
 
Lembrem-se que quando vocês desaparecem no sono, como aqui, se vocês me dizem que ao retornar 
vocês estão esgotados ou que vocês estão mal, vocês podem estar um pouco no nevoeiro, alguns 
minutos, o tempo de retornar completamente, mas vocês não podem estar mal, vocês estão nutridos 
de Luz. Se não é o caso, não é o desaparecimento, é simplesmente o sono. Aliás vocês podem 
denominar da mesma maneira, simplesmente a diferença, ela não se faz no nível da denominação, ela 
se faz no nível dos resultados, dos benefícios ou das perdas que vocês têm, não é ? Se vocês 
mergulharem em um sono para desaparecer e não ter coisas que sua consciência manifesta, e se elas 
estão sempre aí ao redor, isso quer dizer o quê ? Que vocês fugiram, vocês não quiseram ver. É tão 
simples como isso. Vocês veem ? 
 
Outra questão em relação a isso porque é muito importante, é claro, e Bidi lhes disse de uma maneira 
particular. Eu não vou lhes gritar : « Vocês não são essa pessoa », vocês o sabem, mas eu me dirijo 
também à pessoa, é claro. 
 
 
Questão: eu vivo frequentemente uma ferida e uma forte raiva a respeito daqueles com quem eu 
vivo, no entanto despertos eles também. Eu vejo bem que isso se trata de sobressaltos do ego, 
entretanto isso permanece presente e às vezes violento no interior... 
 
É exatamente a resposta que eu disse antes, mas continue. 
 
 
Questão : … na falta de poder exprimi-lo. Você pode me ajudar a ver claro de uma vez por todas e 
enfim deixar essa maldita história ? 
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A única maneira de deixar essa « maldita história », é realmente : « Pai, eu entrego meu Espírito em 
tuas mãos. », não é ? Não há outra solução. Vocês não podem trazer uma solução... Se, no nível do 
corpo, sim, é claro, é necessário tratar, mas se isso se passa na psique, vocês não têm escapatória, 
vocês giram ao redor. A única maneira, é deixar a análise e o controle. Se o corpo tem necessidade de 
cuidados, é necessário fazê-lo, mas se isso se passa no nível do humor e da perda da Alegria, e a raiva 
ou a tristeza vêm como foi descrito aí, no interior, a resposta foi dada na questão anterior, é a mesma 
coisa. 
 
Vocês têm outras questões em relação a essa resposta que eu dei, para essas duas questões ? 
 
E ainda uma vez eu insisto, não caiam na culpabilidade. Vocês não se enganaram, enganaram vocês. 
Seja por uma linhagem, mesmo se ela tem, e sobretudo se ela foi revelada – porque elas são muito 
resistentes, essas linhagens reptilianas, a tal ponto que vocês têm um cérebro arcaico e reptiliano com 
os pequenos diabos que vocês conhecem. Tudo alojado aí.  E lembrem-se, seu consciente e mesmo 
seu supraconsciente, nada pode fazer.  Não há senão vocês se estão identificados em totalidade ao seu 
supraconsciente e vocês desaparecem realmente, que devem constatar, quando vocês retornam, que 
não era somente um sono. Que vocês estão ao mesmo tempo mais flexíveis, que o humor que era 
taciturno, que era triste, que estava na raiva, desapareceu, que os sintomas do corpo melhoraram 
também. Vocês veem a diferença ? 
 
Portanto não se surpreenda, não há meia medida hoje ainda. Se vocês estão em paz, e vocês mesmos 
se interrogam disso porque vocês estão em paz mesmo se há coisas desagradáveis, que seja no corpo 
ou em sua vida, seja que vocês estão na raiva mesmo se tudo vai bem, vocês não têm falta de nada, 
vocês têm um marido ou uma mulher adorável, vocês viveram tudo o que era para viver, e no entanto 
vocês se tornam raivosos, vocês vão culpar aqueles que estão próximos de vocês, é claro, vocês 
sempre vão encontrar pretextos. Vocês veem ? 
 
É o que diz que é. E é semelhante para os irmãos e as irmãs que estão na paz e que são confrontados a 
isso. O outro, é você. Isso não quer dizer que vocês, os têm, mas vocês sabem pertinentemente o que 
se desenrola no outro, e vocês sabem que esse último passo, como sempre, sempre foi dito, há 
somente vocês que podem fazê-lo. Vocês podem se aproximar, é claro, com as vibrações dos cristais, 
com os povos da natureza, mas em definitivo, o último passo, somente vocês o podem fazer. Nós nada 
podemos fazer por vocês. Mas, quando eu digo « vocês, vocês o fazem », é aceitar sua própria morte. 
Portanto vão ao fim dessa farsa que é a encarnação, onde todavia é necessário reencontrar sua Luz, 
reencontrar sua essência – Karma, não karma, Liberação ou não Liberação. Isso está bem claro ? 
 
 
Questão : sim. 
 
Então podemos seguir.  
 
 
Questão : desde três meses, eu sinto uma alegria contínua no profundo de mim, que nada altera 
apesar dos acontecimentos. Que plenitude. Qual é o significado ? 
 
É maravilhoso porque uma resposta corresponde a três questões. É perfeito assim, vocês veem que é 
exatamente o exemplo típico. Vocês têm irmãos e irmãs que colocam questões, por que eles vivem 
isso, e outros surpreendidos por constatar que o que quer que seja que se desenrola, eles 
permanecem na paz. É isso a Liberdade. O que é que vocês querem que isso seja ? Não há nada mais 
magnífico do que estar em paz. Porque a Paz, além mesmo do êxtase e do estado de Graça, ou a Graça 
simplesmente,  está antes de qualquer sentir, em meio à pessoa (que desapareceu), essa pessoa está 
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em paz. Nada pode superar. O próprio corpo se restaura sozinho, é maravilhoso. Vocês vão morrer 
curados, vocês vão morrer vivos, é maravilhoso. 
 
Então vocês veem essa questão, que vocês estejam em paz ou que vocês estejam na raiva, isso levanta 
interrogações : por que ? Por que, enquanto tudo vai mal, eu vou bem ? Por que eu vou bem, tudo vai 
mal ao meu redor ? Ou por que eu vou mal e os outros estão bem. É irritante quando vocês têm 
amigos, irmãos e irmãs, da família, que viveram os mesmos processos que vocês, e vocês observam 
que os outros que tinham problemas como vocês, não têm mais nenhum problema. É muito 
desestabilizante uma vez que vocês têm diante de vocês a imagem daquele que resiste e daquele que 
não resisti mais, e os dois não se entendem verdadeiramente, é normal. E é assim também entre os 
casais ou nas relações fraternais. Mas isso vai se equilibrar, não se inquietem. De qualquer 
maneira,  coagidos e forçados, vocês não poderão fazer de outro modo. 
 
 
Questão : em sua vida, Bidi repetia : « Parem de buscar, deixem-se encontrar, mas não há mesmo de 
se deixar encontrar uma vez que tudo já está aí, você compreende ? » Eu compreendo desde 30 anos, 
mas quando eu sinto que isso chega, tenho palpitações no peito e depois um grande vazio. 
 
Eh, bah sim.  
 
 
Questão : eu freio apesar de mim e isso desaparece uma vez mais. Como ultrapassar esse medo 
profundo ? 
 
É a quarta questão que corresponde à primeira resposta. Está claro, não ? Vejam que é uma 
interrogação comum, mesmo dos irmãos e das irmãs que não estão aqui ou que eu nunca vi. Vocês 
veem ? Mas isso, está estereotipado, vocês o têm por toda parte. Na família, há um que está calmo, 
qualquer que seja seu estado, e o outro que vai... não é inveja mas mesmo assim, em algum lugar, isso 
desestabiliza o humor. E qual é a melhor solução nesse momento ? Mesmo que vocês entram na raiva 
diante do outro, é necessário que isso mude. Portanto aí, temos exatamente o mesmo caso.  Eu creio 
que vocês tiveram testemunhos, com Bidi, de irmãos e de irmãs aqui presentes que têm vivido coisas, 
é exatamente a mesma coisa. 
 
Mas enquanto vocês não tiverem passado, essa última porta que não existe, isso lhes parece 
terrivelmente complicado, mesmo que vocês a tenham atravessado, pela experiência, em alguns 
momentos anteriores. Porque aí não é da experiência, hein, é da realidade definitiva. Então vocês 
podem medir até os períodos anunciados, se posso dizer, do Apelo de Maria e das Trombetas, ou das 
primeiras perturbações geoclimáticas ou geofísicas na escala do planeta, eu já havia falado disso há 
muitos anos, tudo isso, isso se passa ao mesmo tempo. Vocês veem os Elementos que se 
descontrolam, mas se em vocês os Elementos não estão estabilizados, se vocês não resolveram certos 
antagonismos das linhagens, como vocês vão fazer ? 
 
Não se inquietem, isso se fará sozinho aí também, vocês não têm nada a fazer. Portanto aí também, 
nesse caso em que um irmão ou uma irmã sente que pode desaparecer, e no momento em que ele 
desaparece, há o coração que desencadeia uma taquicardia, o corpo que desperta, isso ilustra muito 
simplesmente as zonas de sombra ou de resistência inconscientes, portanto dificilmente 
conscientizáveis, que não são evacuadas pela Luz no trabalho que ela faz em vocês, para alguns desde 
dezenas de anos. Vocês veem ? É exatamente a mesma coisa. 
 
Questões na sala em relação a isso, ou não ? Porque é verdadeiramente algo de fundamental neste 
momento. É aliás todo o sentido das intervenções de Bidi durante numerosas horas, e que lhes gritou 
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que vocês não são essa pessoa. Como, eu creio que ele lhes disse, depois são os golpes de martelo de 
outro tamanho. E depois, é a furadeira pneumática.  Mas isso, não é para já. 
 
 
Questão : antes, arrumar ou desfazer-se de coisas me fazia bem interiormente. Agora, eu não tenho 
mais desejo disso pois eu penso que no Apelo de Maria tudo se fará sozinho. Esse é um bom 
caminho ? 
 
Então você diz, isso, isso faz parte da personalidade. Vocês têm quantas pessoas, quando lhes 
anunciam que elas vão morrer, que elas têm um câncer, têm a impressão de que é necessário colocar 
em ordem. Mas isso, são reflexos de sobrevivência, nada mais. E se, por uma vez, você se 
desembaraçou da ideia de arrumação, você se livra disso. Bom, certamente, sua mulher não vai ficar 
contente, se você é casado, mas não é grave.  O importante, é que você se sente em ordem e 
ordenado no interior de você. Assim antes, você se apoiava no exterior para que isso se produzisse, 
mas não encontre o pretexto de que o Apelo de Maria vai ser na próxima semana, em quinze dias ou 
este ano.  Não tome isso como pretexto, porque aí, é um pretexto, não é a verdade. Não é porque o 
Apelo de Maria chega que você não deve continuar a viver, cada dia, não é, e ao contrário, eu o disse, 
estar cada vez mais em alegria e fazer as coisas que a vida lhe pede.  Hein, não é questão de fugir da 
vida enquanto a vida não lhes foge – a vida neste mundo, não a vida eterna. 
 
 
Questão : como saber se é um pretexto ou não ? 
 
Ah bem aí, olhe a você mesmo, simplesmente no que você exprimiu. Se você me diz como justificativa 
que finalmente não arrumou porque há o Apelo de Maria, é um pretexto. Se é um impulso do Espírito, 
da Luz, da Inteligência da Luz, do Instinto de Luz, não há nenhuma razão para que você contrarie sua 
mulher ao não arrumar. Mas aí, sim, dizer que é o Apelo de Maria, é um pretexto, hein.  
 
 
Questão : sim mas eu não tenho mais o impulso para arrumar ao contrário de antes. 
 
Eh bem está muito bem, arrume-se no interior. 
 
 
Questão : antes, eu tinha culpa de não arrumar. 
 
Vocês está liberado da culpa. Mas atenção para não colocar a culpa nos outros, hein. Não, mas está 
muito bem. Se é realmente... mas, o que me faz dizer, em todo caso, que você não tem mais o 
impulso, é que você não tomou o Apelo de Maria como justificativa. Assim há um pequeno truque aí 
que não é verdadeiramente visto. É como aquele que é preguiçoso. Vocês têm irmãos e irmãs, mas 
lembrem-se, eu disse em 2012 hein, eu lhes disse : se há entre vocês aqueles que esperam não pagar 
os impostos, seus créditos e tudo, eles vão ter enrascadas risíveis. E aliás eles têm tido, não é ? E aí não 
faça a mesma coisa, hein, com o pretexto do Apelo de Maria ou do que quer que seja. Mas ao 
contrário, se realmente e concretamente você não sente o impulso de arrumar, não toma o pretexto 
de Maria, diz que « isso vem de meu interior, eu não tenho o impulso », mas não se apoia sobre o 
Apelo de Maria.  Assim você vê que é um pouquinho ambíguo. 
 
A Luz não te pede para abandonar marido, mulher ou afazeres, exceto é claro se, de um golpe, a Luz o 
chama tão forte que você está em estase ou prestes a queimar em seu leito.  Aí você não pode fazer 
nada. Mas se é para encontrar mais tempo livre para ir se divertir em outros lugares, é talvez uma má 
estratégia, eu creio. 
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Questão : eu estava alongada e um ponto energético, no meio do pescoço, atraia minha atenção. Eu 
pude ativá-lo em consciência, e a Coroa da cabeça pôs-se a girar muito rápido. O que se passou ? 
 
Eh, você apertou o botão ON/OFF. Sobretudo sobre o ponto OD. Hein, vocês têm a cruz cardinal. Eu os 
lembro que na época, quando as chaves Metatrônicas lhes foram reveladas, a localização das Estrelas, 
lhes comunicaram exercícios de colocação em movimento da Coroa, seja fazendo de ponto a ponto, aí, 
simplesmente concentrando-se sobre esse ponto OD, é exatamente o que se produz. Vocês têm a 
possibilidade de ativar suas portas vocês mesmos, certamente. Não pela sua pessoa, mas colocando 
sua consciência sobre uma Porta, vocês vão ver o que se passa ; sobre uma Estrela, é semelhante. Por 
sua consciência porque a Luz, eu os lembro, segue a atenção. 
 
Assim se vocês colocam sua atenção sobre uma Estrela ou uma Porta, como fazem as curas vibrais dos 
Arcanjos, vocês vão induzir o mesmo processo.  É ao contrário muito bem, isso prova que sua 
consciência está diretamente eficaz sobre o corpo de Existência.  Isso, isso quer dizer que não é a 
pessoa que age, é claro, é a supraconsciência. Vocês veem a diferença ?  Vocês não têm mais 
necessidade dos dedos, dos óleos essenciais, da mão.  E façam o teste, como quando vocês podem se 
dirigir ao vosso corpo que é vosso veículo, hein. Se vocês querem girar para a esquerda, vocês colocam 
o pisca-pisca para a esquerda, eh bem aí vocês colocam sua consciência ali onde há necessidade.  Isso 
pode ser uma Estrela, isso pode ser uma Porta, isso pode ser um chakra, mas sem pedir nada.  É 
somente uma questão de atenção ou de focalização da consciência. E aliás vocês constatam que se 
vocês colocam sua consciência sobre tal Porta, vocês vão sentir vibrar, não é ? É normal. 
 
Sua supraconsciência age sobre seu corpo de Existência, mesmo que seu consciente, seu cérebro, 
quando vocês movem o braço direito, bah vocês movem o braço direito. E aí, quando vocês ativam o 
corpo de Existência, vocês focalizam sua consciência alguns segundos sobre a Porta ou a Estrela, e 
tudo se coloca em marcha. Tentem por exemplo, com o que foi comunicado concernente às Cruzes 
cardinais ou as Cruzes laterais, e mesmo a Cruz da... enfim o eixo da falsificação. 
 
Por exemplo vocês têm resistências. Para o momento elas não são orgânicas, portanto eu não vou 
falar dos pontos centrais, das Portas centrais, mas das extremidades. Ou seja vocês têm o quê ? Vocês 
têm os ombros, na raiz dos membros, o pescoço, tudo o que é... ( o tronco, é o interior), tudo o que é 
instrumento de ação sobre o exterior, são as pernas, os braços, e a cabeça é claro. E como eu lhes 
disse, neste momento são as zonas que estão mais impactadas. Vocês têm por exemplo, eu não sei, 
mecanismos de fogo no nível dos pés, ou as costas que estão completamente bloqueadas, qualquer 
que seja a causa, eh bem o que é que vocês vão fazer ? Vocês colocam sua consciência, mesmo se 
vocês não sabem qual Porta é, sucessivamente sobre as Portas da virilha e as Portas do sacrum. Nada 
peçam, a Luz vai seguir sua atenção, e vocês verão o que se passa. Isso os ajudará ainda mais a 
levantar as barragens da raiva, da tristeza, da análise, ou do controle. 
 
E se vocês funcionaram toda sua vida, mesmo no nível de suas atividades profissionais, então vamos 
tomar por exemplo um agente de controle, um técnico, um engenheiro, mesmo se ele está afastado e 
viveu a Liberação, eh sim, mas há engramas residuais que estão ligados ao exercício dessa profissão 
que criou os engramas. E vocês sabem certamente que certas profissões têm menos plasticidade do 
que outras porque há necessidade, justamente, de um rigor, de uma análise, de um controle e de um 
conhecimento. 
 
Vocês não encontrarão esse tipo de problema, por exemplo entre os irmãos e as irmãs que têm ao 
contrário, eu diria, o que nós poderíamos chamar uma emotividade, que não estavam no medo, 
estavam trêmulos, que tinham medo de tudo. Esses, é mais fácil para eles desaparecer, mas aqueles 
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que camuflaram seus medos, ou que de fato estão inconscientes da ação do mental ou dos 
condicionamentos, não psicológicos ou kármicos mas... eu tomei o exemplo da atividade profissional, 
ou do comportamento humano habitual, veem ? Não é um defeito ser controlador no nível da pessoa, 
mas isso torna-se muito problemático quando a Luz chega, e sobretudo a este nível. 
 
E eu os lembro que há uma outra etapa que começa logo, no nível de seus corpos, e isso entra 
totalmente no interior. E as Portas que estão sobre os eixos, lateral ou mediano, na frente e atrás do 
tronco, aí é um outro par de manga, porque quando isso entra aí, a dissolução do que é anormal vai 
ser mais do que rápida. E aí, isso arrisca ser ainda mais violento, não é ? Portanto apressem-se, como 
disse Bidi, apressem-se de se soltarem, hein. E a finalidade é sempre a mesma, mas a maneira de 
chegar aí, há muitos caminhos, hein. 
 
Assim para responder a todas essas questões, seja das experiências felizes de Paz ou infelizes como o 
cozinheiro, como dos irmãos e das irmãs aqui, é sempre a mesma coisa. Então é claro, as pessoas que 
estão, que tiveram em sua vida, por uma profissão, pelos comportamentos induzidos pelos pequenos 
diabos, que foram personalidades analíticas, muito analíticas, que são muito minuciosas do detalhe, 
muito meticulosas, ou controladoras, ou seja que tiveram necessidade de gerir eles mesmos suas 
próprias emoções, que não lhes deixaram a liberdade de se escoarem ou de se manifestarem, eh bem 
eles vivem isso neste momento, hein. Vocês veem ? 
 
Então é sobretudo um convite para se colocarem no Coração do Coração e aproveitar essa Luz que 
está aí que é a sua. Eu falo da Inteligência da Luz e do Instinto de Luz que está por toda parte, que 
começou a entrar, pelas cinturas escapulares e a garganta, ao interior do tronco. Aliás alguns entre 
vocês sentem agora muito claramente algumas Portas do sacrum. E outros sentiram as Portas que se 
ativaram lateralmente sobre o lado dianteiro. Eh sim mas há as Portas de trás, hein, não somente KI-
RIS-TI que já foi ativada para alguns há muito tempo, mas sobretudo as quatro últimas Portas do 
sacrum ; é o que lhes dá a base e o assento. E a base e o assento, não é a análise e o controle da 
pessoa, é o desaparecimento da pessoa. Vocês não podem mais se apoiar e se assentar sobre sua 
pessoa, em todo caso para os mecanismos da Luz. Sirvam-se de sua pessoa para conduzir um veículo, 
para fazer o que há a fazer no cotidiano, mas não para o espiritual, não para a Luz. Isso acabou. 
 
Mas bom, isso deverá ficar mais claro progressivamente neste mês de março, eu falo dos mecanismos 
íntimos, o que quer que se desenrole no exterior, aliás. 
 
 
Questão : desde uma semana antes de vir aqui, o ponto NUNC ativou-se fortemente... 
 
Eh, o ponto, a Porta ou a Estrela ? 
 
 
Questão : isso não está preciso. 
 
Não é a mesma coisa. Bom continuemos, veremos. 
 
 
Questão : … o ponto NUNC ativou-se fortemente muitas vezes por dia. Você pode me esclarecer ? 
 
Isso depende se é uma Estrela ou uma Porta, portanto eu não posso esclarecer enquanto você não diz 
se é uma Porta ou uma Estrela. Ou então eu lhe digo os dois e você escolherá, assim será mais simples. 
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Então vocês têm a Estrela NUNC, ou seja IS no nível da cabeça. Que é o quê ? É « Agora ». Isso, se 
vocês sentem isso, é uma função espiritual... eu os lembro que as Estrelas, antes de serem irmãs, são 
antes de tudo as doze funções espirituais ligadas ao corpo de Existência, ou seja à Existência 
propriamente dito.  Se é « Agora » que se ativa, é que você tem necessidade, no nível de seu efêmero 
e de sua consciência, de se instalar muito mais no instante presente, isto é que o instante presente 
esteja livre dos condicionamentos do passado e das projeções. Aí também, é um convite. 
 
Se ao contrário é NUNC no nível das Portas, é um pouquinho diferente porque aí se está no nível das 
Portas do sacrum, não é ? E é, eu os lembro, no nível da Atração – HIC e NUNC-Repulsão, se está 
verdadeiramente aí. Não Atração, Repulsão perdão, você está verdadeiramente sobre as Portas 
fundamentais ao redor do sacrum – aliás sacrum, isso quer dizer sagrado – e essas Portas devem ser 
harmonizadas totalmente. Porque aí, não é a Onda da Vida que sobe, hein, eu os lembro, é o puro 
vibral que entra por toda parte no interior de vocês, e não unicamente na consciência de Existência ou 
nas Portas e Estrelas. 
 
Mas quando a Luz se torna em quantidade abundante, o que é que vai se passar ? Vocês vão de início 
sentir as Portas da frente ; aí é normal, é a ativação, aliás isso pode ser doloroso. E aliás para as Portas, 
por exemplo Atração e Visão, já em 2012 isso era assim. E agora, não é de fato a mesma coisa, não é a 
Onda da Vida, não é a Onda do Éter, é a Luz, em sua Inteligência e em seu Instinto – que vocês são, eu 
os lembro. Portanto se as Portas começam a se manifestar (não as Estrelas, as Portas), de certa 
maneira, é um convite desta vez para deixar a pessoa.  Vejam vocês há uma pequena diferença entre a 
Estrela e a Porta. Se vocês querem, a cabeça, no nível das Estrelas, é o Princípio ; no nível do corpo, as 
Portas tornam-se a manifestação – nível principal, nível manifesto. 
 
Não hesitem em interromper hein, podemos também trocar, hein. 
 
 
Questão : eu senti fortemente, ao mesmo tempo, a Estrela Unidade, mas atrás, no nível da omoplata 
esquerda... 
  
Efetivamente, há um circuito que atravessa, desde os chakras da alma e do Espírito (as Portas AL e 
UNIDADE), e que vem terminar atrás nas costas, o mais frequente de cada lado de KI-RIS-TI mas às 
vezes um pouco mais alto, às vezes um pouco mais baixo. Isso depende da polaridade do coração, 
porque o coração, vocês sabem, a Porta KI-RIS-TI, ela está sempre sobre uma vértebra precisa, mas o 
centro de consciência, ele pode oscilar. E os pontos onde saem a junção entre AL e UNIDADE, e o que é 
chamado as asas etéricas nas costas, essa manifestação aí é simplesmente o trabalho de perfuração 
das Portal AL e UNIDADE, e a colocação em função, com a Leminiscata sagrada ao mesmo tempo, e ao 
mesmo tempo do veículo ascensional e no veículo ascensional, no corpo de Existência também, é 
muito simples, vocês têm asas. 
 
Assim a questão, quando isso se produz, isso quer dizer simplesmente, quer seja na frente ou atrás, 
isso é válido para AL e UNIDADE,  vocês podem encontrar isso em uma meia medida com a Porta 
Atração e Visão que podem comunicar ligeiramente com a parte traseira, mas não diretamente atrás, 
um pouco de lado. Ao contrário, para as Portas PRECISÃO-PROFUNDEZ, isso corresponde diretamente 
com as Portas do sacrum. Aliás vocês têm uma estrutura geométrica que nasceu agora. Nós lhes 
tínhamos desvelado, eu creio, a estrutura do coração de Existência, ou seja o tetrakihexaédro. Existe 
uma figura romboédrica que se situa entre seus órgãos genitais e o sacrum, isso também faz parte do 
corpo de Existência. 
 
 
Questão : e o fato de que a Estrela Unidade se ative ao mesmo tempo ? 
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Isso exprime simplesmente o momento onde o Princípio, ou seja a Estrela, reúne a manifestação, isto é 
o corpo de Existência. Evidentemente Estrelas e Portas portam o mesmo nome ; há um que é o 
Princípio, se vocês querem, é a cocriação consciente do Feminino sagrado, são as Estrelas, e vocês têm 
a manifestação dessa criação através do corpo de Existência, ou seja as Portas, é tão simples assim. 
Portanto efetivamente vocês vão constatar circuitos, trajetos de Porta a Porta, mas também entre 
cada Estrela e cada Porta correspondente. Isso quer dizer que nesse momento está feita a junção 
entre o Princípio e a manifestação. 
 
Mas não é uma obrigação. Todos aqueles que estão em paz, isso pode mesmo se passar sem o sentir.  
 
Lembrem-se do que disse Bidi, desta vez aqui e há muito tempo : a vibração, é a consciência, mas 
quando há a-consciência, qual é a necessidade de qualquer vibração ? Quer dizer que mais vocês se 
aproximam do Coração do Coração, e aí ficam instalados, não há nenhuma razão de que o Fogo Ígneo 
os perturbe, não há mesmo nenhuma razão de sentir uma queimadura.  
 
Somente a pessoa sente a queimadura, somente o corpo que resiste sente a queimadura, mas aquele 
que está em paz, certamente ele sente as energias, o Fogo Ígneo, a Onda da Vida, tudo o que vocês 
conhecem, mas ao limite, sua consciência não tem mais necessidade de estar centrada sobre isso ; e aí 
vocês estão em paz. Portanto o resultado de tudo o que se conclui aí agora, a única questão que vocês 
devem se colocar : estou em paz ou não ? E vocês o veem em sua vida, vocês não podem mentir a si 
mesmos. 
 
Estar em paz, não depende de nenhum fim esperado, não depende de nenhum desejo, de nenhuma 
necessidade, vocês o sabem. Se vocês estão em paz, vocês não podem estar na raiva e principalmente 
não podem estar tristes. E sobretudo, o marcador que é seu corpo, o corpo de Existência, o veículo 
ascensional ativado, a colocação a fogo tendo começado... bom certo, a ignição  do pavio talvez não se 
faça na velocidade desejada, mas ainda uma vez, isso não depende de vocês e de nós, hein, isso 
depende do outro que se esconde atrás do Sol, ali,  e ninguém pode nada, tudo se mistura. É a 
resultante, hein, Nibiru. Portanto é necessário esperar. Mas se vocês se colocam na expectativa, eh 
bah vocês vão sofrer, porque vocês não estão no instante presente, mas com um nível de acuidade 
que é profundamente diferente do que em 2012. Porque 2011, 2012, 2013, havia quem esperava, mas 
aquela espera, ela não provocava, se vocês querem, modificações de humor ou do corpo. E vocês não 
podem estar na paz e na espera do que quer que seja, seja sua morte, o fim do mundo ou o que quer 
que seja. Vocês devem viver a sua vida com felicidade, com alegria. 
 
E vale mais ir fazer amor nos bordéis, hein, do que ficar na tristeza, em todo caso. Vale mais motivar-se 
com alguma coisa para estar no presente, ter um objetivo presente, de satisfação imediata, do que 
entrar nessas variações, inversões de humores e patologias orgânicas. Eu já o disse :  « Ame e faça o 
que lhe agrada, mas ame antes de tudo ». Se você ama, você pode fazer o que lhe agrada, mesmo se 
são truques aberrantes para a Luz. 
 
Quando eu estava encarnado, eu dizia que regras eram necessárias, que era mesmo necessário uma 
pedagogia em relação à Luz, porque era necessário encontrá-la.  Mas a Luz, está agora por toda parte. 
Qual é a pedagogia que vai poder se inspirar disso ? Com a Inteligência da Luz e o Instinto da Luz, o que 
é que vocês querem fazer ? Vocês nada podem fazer. Portanto ocupem suas mãos, ocupe sua vida, 
mas não fiquem prostrados em um pseudo-desaparecimento simplesmente para fugir do que quer que 
seja.  Sem isso, vocês se mostram o quê ? Que vocês não aceitaram a vida. Então como vocês podem 
aceitar a vida eterna, nesses casos ? 
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Desde que vocês se colocam em oposição, em relação ao seu corpo, em relação a uma data, em 
relação a uma expectativa, em relação a uma raiva, uma tristeza, nós o vimos, eh bah vocês estão em 
resistência, consciente ou não pouco importa, e aí, seu corpo, vocês o sentem. E seu humor, vejam 
efetivamente que ela está mais em paz, contrariamente ao que exprimia uma questão precedente 
sobre alguém que vive a Paz quaisquer que sejam as circunstâncias.  Vocês não podem mais trapacear 
com isso. 
 
E não esqueçam que uns e outros, o que quer que vocês vivam, vocês sentem o outro. Portanto, 
imaginem que se vocês querem esconder, por vergonha ou por necessidade de portar uma máscara, 
que vocês, não falharam mas têm vivido mal as coisas, mas vocês não podem esconder de ninguém. 
Vocês acreditam que vocês o escondem porque a pessoa lhes diz que é necessário esconder, mas 
ninguém é pateta.  Mas o respeito da liberdade do outro, para nada serve lhe dizer que ele está na 
raiva ou perguntar por que ele está triste, ele o sabe muito bem. Assim como aquele que está em paz, 
mesmo se ele me coloca uma questão, ele pode talvez se perguntar como isso aconteceu, mas em 
todo caso ele vive uma verdadeira felicidade. O corpo rejuvenesce, as articulações estão mais flexíveis, 
o humor está estável. Há uma alegria que não depende de nada, realmente como nós tínhamos 
descrito, sem esforço. 
 
Se vocês são obrigados a desaparecer para tentar trazer a alegria, e vocês retornam e estão ainda mais 
tristes ou mais indispostos, é que vocês não desapareceram, vocês fugiram no sono. É terrivelmente 
simples, aí também, hein. 
 
Outra questão como você disse. 
 
 
Questão : em meditação, qual é o espaço na Luz azul escura ? O Ultravioleta ? 
 
Não essa não é a Ultravioleta, é simplesmente o momento em que, vocês sabem que nos estratos de 
ativação da visão interior do ex-terceiro olho, há algumas... há sete etapas, certo.  Quando vocês 
chegam à Luz, é o chamariz, o nível dos poderes, é o chamariz do ego espiritual da Luz Branca, que já é 
algo de extraordinário, hein, não é negativo, simplesmente vocês não se deixam apanhar por isso, é 
necessário ir além.  E quando vocês passam além da Luz, no nível de um mecanismo de percepção 
interior, isso será substituído geralmente por um azul noite ou de... simplesmente o que poderia ser 
chamado de Luz Negra. Não uma ausência de Luz, mas uma Luz Negra. Isso também corresponde à 
Infinita Presença e o momento do basculamento. É o momento em que vocês sentem que não podem 
mais se apegar a nada, em que o coração vai acelerar, em que há um pânico e depois aí vocês 
abandonam porque vocês sabem que não podem se agarrar a nada. E então vocês estão liberados. 
 
 
Questão : quando vocês falam, eu adormeço, eu desapareço. Quando eu retorno, antes de abrir os 
olhos, o que normalmente é escuro torna-se um magnífico azul rei. 
 
É o estigma do que está depois do Si, ou seja o que nós tínhamos chamado a Infinita Presença ou a 
Última Presença ou o Coração do Coração. Simplesmente antes, vocês não percebiam, vocês não 
podem perceber isso como você o diz. Vocês estavam ou no Si com a Luz Branca, ou no escuro. E aí, 
quando você retorna, você se apercebe que esse escuro é substituído por um azul muito profundo que 
é exatamente o estigma de sua Infinita Presença, que está estável. Assim, é perfeitamente coerente e 
lógico hein, vocês o veem. 
 
Mas ainda uma vez, o mais importante é : vocês estão em paz ou não ? É tudo. Aliás se diz, quando as 
pessoas vão morrer, elas necessitam fazer a paz com elas mesmas, elas necessitam arrumar seus 
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negócios, etc., etc. São as cinco etapas que correspondem à aproximação da morte, que correspondem 
ao Choque da humanidade a grosso modo : a negação, a raiva, a negociação, a aceitação e o êxtase. 
 
 
Questão : vocês disseram que as condições do nascimento determinavam a vida sobre a terra. 
 
As condições da morte. Jamais disse as condições do nascimento, é o que essa história ?  O 
nascimento, sim, determina as condições de vida sobre a terra e a morte condicionava até o presente 
as condições do que lhes chegava após a perda do corpo físico. Sim então o nascimento, efetivamente, 
o modo de nascer condiciona, mas não o modo de nascer segundo... em uma hora, em dez horas, é 
simplesmente, que  alguns nascimentos anormais pela apresentação, seja ligado à mãe ou ao bebê, 
traduzem as feridas, sim certamente. 
 
 
Questão : o que é então quando o bebê nasce por cesariana 
 
Eh bah, isso se chama uma recusa em nascer.  
 
 
Questão : ou a posição do cordão ao redor do pescoço, na frente. 
 
É o, se há por exemplo duas voltas ou três voltas, é uma recusa da encarnação mas muito mais grave 
nesse caso do que uma simples apresentação anormal pelo assento, porque o bebê não está virado, ou 
por um ombro por exemplo. Mas a apresentação normal com uma circular simples, dupla ou tripla, 
isso existe, aí é catastrófico no nível da vida porque a pessoa está sempre prestes a se perguntar o que 
ela faz aí onde ela está. Ela está sempre em vias de mudar de objetivo porque ela não encontra seu 
lugar. Vocês veem ? E sua questão, é o quê ? 
 
 
Questão : é possível ajudar esses bebês em seguida, e como ? É bom falar-lhes ? 
 
Falar não serve para nada. Vocês fazem uma bonita declaração a uma pessoa que recusou a 
encarnação, vocês lhe perguntam como ela nasceu, ela vai lhes dizer que ela nasceu com uma circular 
do cordão, e depois ? Porque o engrama, aqui, é a recusa de sair, e isso, permanece ativo até a 
maturidade, ou seja quarenta a cinquenta anos, não é ? São pessoas que estão sempre prestes a se 
perguntar se elas estão em seu lugar, que estão sempre a se perguntar, a profissão – não as pessoas, 
mas a  elas mesmas sobre elas mesmas -, se é um bom lugar.  É semelhante na família, é semelhante 
com as mulheres ou os homens ; é a mesma coisa. E vocês não podem escapar porque essa ferida, ela 
está engramada (N.T. criou um padrão) diretamente no DNA, mesmo se está localizada sobre o chakra 
da alma. Vocês veem ? 
 
Portanto certamente vocês têm técnicas,  seja a psicologia, com os cristais e outras, e eu não conheço, 
que certamente permitem ajudar essas pessoas. Mas não é o fato de dizê-lo uma vez que eles sabem 
que nasceram de assento. Não vale a pena lhes dizer que eles têm uma recusa da encarnação porque 
eles a vivem ; eles sabem que eles não estão em seu lugar em nenhuma parte. 
 
Mas eu te asseguro, a partir do instante em que a Luz, eu lhes falei há pouco da parte de baixo e da 
parte alta do corpo no nível dos membros, da garganta e das raízes dos membros inferiores, mas a Luz, 
eu efetivamente disse que ela ia incorporar-se ao coração, como o Canal Mariano incorporou-se ao 
coração, como a Onda da Vida incorporou-se ao coração, não é ?  Como o Coração Ascensional 
incorporou-se à Fonte de Cristal pela Leminiscata sagrada. É a mesma coisa para o Instinto da Luz 
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agora que foi no coração.  E necessariamente para ir no coração passando desde as pregas da virilha, 
dos dois lados desde as dobras auxiliares, isso passa evidentemente por esses pontos. E se você deixa 
fazer, então a recusa da encarnação desaparecerá sozinha e você se sentirá em paz. E o que se passará 
nesse momento ? Você não terá mais questão sobre o que quer que seja. Eu não falo das questões que 
você me coloca, mas em sua vida. 
 
 
Questão : é um sonho. Estou em um jardim cercado de muros, com um homem e uma criança.  Para 
sair, é necessário atravessar a casa. Antes de entrar, abro uma porta, há um medidor elétrico. Nós 
avançamos na casa. Em uma sala, há crianças ; sua mãe as alimenta e eu a ajudo. 
 
É tudo ? 
 
 
Questão : sim. 
 
A casa, é seu corpo. O jardim, é a agradabilidade do corpo. Entrar na casa, é o piso térreo, isso não foi 
dito, porque a simbologia não é a mesma segundo o piso térreo, os quartos, ou o sótão ou o porão. Ela 
entra no piso térreo uma vez que ela está no jardim, eu presumo. Tem ali outros elementos, o medidor 
elétrico eu creio, a grande sala ou... 
 
 
Questão : em uma sala, há crianças. Sua mãe as alimenta e ela ajuda a mãe a alimentá-las. 
 
Perfeito. Assim se é um homem ou uma mulher isso muda tudo. Porque se você é uma mulher, e você 
vê uma mulher, isso apenas a representa. Se é um homem, não é a mesma coisa, de acordo ; é o 
afetivo e a relação de casal. Portanto se é uma mulher que vive isso e que viu a mãe que alimenta os 
filhos, isso simplesmente quer dizer, nessa sala, que ela passa do jardim agradável à nutrição da 
Criança interior e a Criança interior está pronta para se manifestar, se posso dizer no exterior, ou seja 
um ser está a aparecer. A Criança interior, não é nada além do que o Caminho da Infância tal como ele 
foi exprimido por Teresa. É a humildade, a simplicidade. 
 
 
Questão : e o fato de olhar o medidor elétrico ? 
 
O medidor elétrico. O que ele faz, o medidor ? Ele mede. Medidor de água ou medidor 
elétrico.  Simplesmente aí, é de eletricidade, assim isso quer dizer que ela  passa pelo medidor e ela o 
vê girar, estamos de acordo ; isso quer dizer que o tempo avança. Isso também quer dizer que há, 
através dessa casa (aliás como em toda casa), algo que mede. O medidor está sempre aí, mas é muito 
raro, em um sonho ver o medidor, não é ? Aí, é muito preciso, então o medidor significa que o tempo 
se escoa segundo um ritmo que é perfeitamente normal para essa pessoa em sua vivência. Ao 
contrário se é um homem que vê uma mulher que alimenta as crianças, não é a mesma coisa. 
 
 
Questão : esse não é o caso. 
 
Certo. 
 
 
Questão : eu tive um outro sonho. Um ônibus rola sobre uma estrada em uma curva muito fechada. 
Tomo um atalho cortando essa curva, caio e deslizo sobre o lado. 
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E muito simples : o carro, é o veículo, como a casa, simplesmente há uma noção mais dinâmica, hein. A 
casa, é seu interior. O veículo, é seu veículo, é o caso de dizê-lo. Aí, é um ônibus, certo. Portanto é um 
veículo... não é semelhante de conduzir um carro, conduzir um caminhão, de conduzir um automóvel 
ou uma moto, em sonho. Certamente a agilidade da moto nada tem a ver com a agilidade do ônibus, 
estamos de acordo. Se é alguém, outro, que conduz, isso quer dizer que você não é mestre de seu 
veículo. Se é você que conduz e você decide sair da estrada para tomar um atalho, mesmo se o veículo 
tem um pequeno acidente, não é grave. É que você aceita não mais seguir a estrada delimitada e 
oficial, você decide sair da estrada para ser livre, quaisquer que sejam as consequências no nível do 
corpo. Eis aí a grosso modo o que isso quer dizer. 
 
Ou seja que essa pessoa recebeu o influxo do Espírito ou da alma, que ela não está mais obrigada a 
seguir um caminho delimitado, se posso dizer, ela pode ir por um atalho e mesmo se o ônibus deita, 
não é grave. Em todo caso você saiu dos trilhos da pessoa, ou está prestes a fazê-lo. 
 
 
Questão : os animais percebem os Jnani, os liberados viventes ? 
 
Ah, se o Jnani está em contato com os animais, sim.  Mas o que perceber quer dizer ? O animal, as 
entidades de Luz e todas as entidades invisíveis, sim elas veem o Jnani, aliás aqueles que são liberados 
ou que foram liberados constatam ou constatarão que além de ver as entidades invisíveis que passam 
à noite pelo leito, vocês vão ver perfeitamente outros mundos em sobreposição em seu quarto e em 
seu leito. E aí, vocês vão ver não somente algumas entidades que passam por vocês, mas verão 
inumeráveis entidades que dedicam-se às suas ocupações e vocês as veem ao mesmo tempo. 
 
Portanto os animais, é claro, são muito capazes de captar... lembrem-se por exemplo, eu tomo o 
exemplo de São Francisco de Assis com os pássaros que vinham falar com ele. Olhem entre nossos 
santos, santo Antonio de Pádua que pregava aos peixes, etc.,etc. Então sim certamente o Jnani, um 
santo, o Liberado, aquele que instalou o Si, é percebido por sua atmosfera vibratória, não há mais 
pessoa, o que explica o que eu lhes disse quando vocês estão alongados em um leito e vocês estão 
liberados, seja que vocês têm irmãos e irmãs de Luz que vêm vê-los, os Vegalianos, os Arturianos, etc., 
seja que vocês começam a ver entidades que os ignoram totalmente.  Elas não veem se alimentar do 
que vocês são, vocês, vocês penetraram seu mundo, mas elas, elas não querem penetrar o seu. É 
como se vocês estivessem em um outro mundo quando vocês abrem os olhos, em sua vida, no escuro ; 
vocês veem que não há mais escuro. Aliás isso causa uma sensação curiosa. 
 
Vocês vão constatar, para aqueles que são liberados, mecanismos visuais que não são da visão do 
coração ou da visão interior, mas a visão retiniana que se modifica, dando-lhes a ver, como vocês 
chamam isso, espectros de cores e portanto de frequências que vocês não percebiam antes, 
essencialmente para o infravermelho e para o ultravioleta. A retina se modifica tão profundamente 
neste período, quanto seu corpo se modifica. Assim, ele se modifica com graça e elegância ou ele se 
modifica com resistência, mas a finalidade é a mesma. 
 
Outra questão. 
 
 
Não há mais questões escritas. 
 
Então, vocês têm a palavra meus irmãos e minhas irmãs. Não hesitem, podem falar de tudo comigo. 
 
 



124 
 

Questão : eu sinto um tipo de cilindro, bem acima da cabeça e abaixo dos pés, e ele gira ao redor do 
corpo. O que é ? 
 
Mas isso, é simplesmente o desdobramento da Fonte de Cristal, é a energia Metatrônica que penetrou 
por KI-RIS-TI, isto é em um eixo horizontal há dois anos, e agora penetra no eixo vertical.  E 
efetivamente, a percepção que você tem, frequentemente, ela é limitada à percepção do 13º corpo 
que é de fato o que você poderia chamar uma esfera de antimatéria, ela está acima de sua cabeça. 
Vejam, vocês vão desaparecer sem nenhum problema.  A antimatéria, você sentirá no momento em 
que isso se produzirá, isso ainda não se produz, mesmo que você o perceba, o tubo Metatrônico.  A 
Cruz é realizada pelo impulso Metatrônico póstero-anterior por KI-RIS-TI e o coração, e agora ela está 
realizada, ou seja vocês realizam sua crucificação, e aí, vocês estão livres. 
 
Isso quer dizer que uma vez que a Onda da Vida subiu, se vocês percebem as vibrações, mas mesmo 
aqueles que jamais sentiram as vibrações, vocês têm... e aliás vocês têm seres que não sentiram as 
vibrações, qualquer uma, e que agora começam a ter dores de cabeça muito, muito importantes. Seja 
na frente, seja atrás, seja lateralmente na frente, seja lateralmente atrás, porque aí são zonas, vocês o 
sabem. Eu chamei isso o interruptor ON/OFF, é isso que se põe a caminho.  E aí, o que essa irmã 
descreve, é o 13º corpo, ou seja a esfera de antimatéria que vocês têm aqui, que, quando seu veículo 
ascensional estiver completamente, não presente mas ascensionado, a matéria negra desse 13º corpo, 
da Fonte de Cristal, do Vajra, virá e vocês vão ver seu corpo desaparecer sob seus olhos, sem nenhum 
problema. 
                                      
Mas isso, não é para agora, hein, é necessário esperar o planeta-grelha final, exceto para aqueles que 
devem partir após os três dias. E isso se fará sem nenhum problema. É uma translação, efetivamente, 
da consciência ; é o que eu chamei, na época, da lagarta à borboleta. 
 
 
Questão : isso se sente também sobre a pequena Coroa ? 
 
Sim, de fato. Vocês têm de início, antes que isso seja um tubo, vocês sentem uma conexão entre o 
Vajra e a pequena Coroa. É, se querem, o espaço de resolução das quatro linhagens, dos quatro 
Elementos em meio ao Éter primordial – que vocês são também. Assim certamente, desde que vocês 
sentem a cabeça, desde que vocês sentem... vocês têm a percepção dessa esfera, aí, que gira ao redor 
de sua cabeça, ou o tubo Metatrônico que entrou, vocês estão crucificados, no bom sentido do termo, 
ou seja vocês ressuscitaram ou estão em curso de ressuscitar, em curso de ressurreição. Mas quando 
essa esfera é percebida, e mesmo se vocês não percebem a esfera, mas vocês têm dores de cabeça 
não habituais sobre o Triângulo do Fogo ou da Terra, mas frequentemente sobre as zonas laterais, 
então nesse momento, é o mesmo trabalho mas há ainda uma pequena purificação a fazer, que se faz 
sozinha.  
 
 
Questão : não é necessariamente uma dor de cabeça ; isso pode ser também um ponto, um calor 
muito forte no nível da testa. 
 
Não, naquele momento, é a ativação e o interruptor. Eu falei exatamente do Triângulo aqui e do 
Triângulo ali, ou então os Triângulos laterais, mas é mais raro.  
 
 
Questão : se diz que o mundo está em nós, como fazer para encontrá-lo ? 
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Bem, torne-se nada, você reencontrará o mundo. Mas se você busca o mundo, você não encontrará 
grande coisa, você vai encontrar os encontros exteriorizados com os povos da natureza, com seu anjo 
guardião, com algumas entidades, mas isso é uma parte do mundo, não é o mundo. 
 
Mas o importante não é encontrar o mundo no interior de si, é encontrar o Nada que você é, o resto 
vem em seguida por si mesmo. Porque o Nada é concebível, aliás o ego tem muito medo dele, mas o 
Tudo, como você quer, é uma tal abstração, um tal... como disse Bidi, um conceito. Assim tem beleza 
gargarejar-se da palavra Unidade, que nós todos somos irmãos, ou gargarejar-se da não-dualidade, 
mas não é  por isso que  vocês não são Nada. Quando realmente vocês são Nada, nesse momento, 
vocês são o mundo e o mundo está em vocês. 
 
 
Questão : os microchips introduzidos nas intervenções cirúrgicas, nas vacinas etc., podem retardar a 
Liberação ? 
 
É feito para isso aliás. Mas retardar sua liberação individual, não a liberação coletiva, hein. Mas não 
são unicamente os microchips, é toda a tecnologia moderna, hein, todas as ondas. Tudo o que é 
elétrico, vamos, eu exagero, eu diria é satânico e binário. Este universo é elétrico, além disso confinado 
no magnetismo.  Todos os universos são elétricos, mas há um equilíbrio entre elétrons e prótons, não 
somente em um átomo mas de uma maneira geral de vida. Vocês, os prótons, vocês os têm 
unicamente quando há ejeções de massa coronal e também alguns buracos coronais, não todos. É por 
isso, aliás, que a estase corresponde a uma parada completa de todos os fenômenos elétricos, sobre a 
terra como em seus corpos, e portanto a parada do cérebro, e a parada do coração também. 
 
Mas como esses três dias serão passados no seio do Absoluto para cada um, é o Juramento e a 
Promessa, exceto se vocês devem deixar o corpo, ao final dos três dias seus corpos serão 
ressuscitados.  Portanto todos vocês vão viver a Ressurreição, não somente do Espírito, mas da carne, 
para aqueles que estão na carne.  A ressurreição dos mortos, não daqueles que estão sob a terra, são 
os mortos que estão mortos, ou seja toda a humanidade, durante o período dos três dias.  Portanto 
efetivamente, há uma ressurreição dos mortos, mas não creiam, como os pobres católicos, que são 
todos os seus ancestrais que vão reaparecer sobre a terra.  Não haveria bastante lugar, é claro. 
 
Portanto a ressurreição dos mortos é simbólica, é a Ressurreição, a vossa, que passaram pela porta da 
morte que se chama a estase dos três dias, que é de alguma forma a repetição geral para aqueles que 
irão até o final dos 132 dias que se seguirão. 
 
 
Questão : quando da visita ao Santo Sepulcro em Jerusalém, há dois anos,  havia muita gente e eu 
não me senti bem no local.  Quando eu saí, eu tinha a cabeça, as orelhas, as mãos, em fogo. Eu 
estava toda vermelha e tinha a impressão de queimar. O que é isso ? 
 
Então ou fazia muito calor, ali havia muita gente, não havia ar, sobretudo que  ali não é muito arejado, 
ou simplesmente o Fogo de Cristo a tocou naquele momento. 
 
 
Questão : eu senti, nessa viagem, uma Presença Crística muito forte, onde eu fosse. 
 
Então, você tem a resposta. Você recebeu o que as Esposas de Cristo chamam o beijo do Cristo. 
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Questão : desde o mês de janeiro, eu vivo uma extrema tristeza e eu tive muitas dores na base do 
crânio e na cabeça, e vertigens. Ontem, eu tinha a impressão que as palavras de Bidi me atacavam o 
coração, e eu vi meu ego e meu controle. Esta noite, as dores de cabeça se acentuaram. Você pode 
me guiar ? 
 
Você viu as causas e você viu as consequências, ou seja as dores de cabeça.  Bidi deu golpes de 
martelo, ele te martelou o coração. O que é que se passa ? Ele desencadeou ainda mais Luz. Você viu 
os controles, como você diz, mas deixe-lhe o tempo de se evacuar. Não a energia-Luz, não as partículas 
adamantinas, mas o próprio controle. Porque quando você tem dor de cabeça, você não pode 
controlar mais nada, não é ? Portanto se você ainda controla, eh bem você terá ainda mais dor de 
cabeça até que você decida não ter mais dor de cabeça. E efetivamente, colocar-se no coração é a 
única solução. Mas você não pode controlar, é um ou o outro. 
 
É necessário entregar-se, se eu emprego palavras antigas, à Divina Providência. Sua pessoa não pode 
fazer nada. Certamente você pode aliviar, é mesmo desejável : coloque-se uma touca de alumínio 
sobre a cabeça, mas não todo o tempo hein, só para aliviar, e depois faça o trabalho que foi mostrado 
por Bidi. Ele lhe deu a ver seu ego, como você diz, o resto dos remanescentes das pessoas. São 
frequentemente os hábitos, o controle, hein, eu disse. Portanto agora que você sabe que você 
controla, que seu ego controla, o que é que você faz ? Você não vai tentar contrariá-lo, nunca você 
poderia ganhar, mas se você se coloca no coração, como fez Bidi, se você focaliza sua consciência, 
desta vez aqui, não sobre o interruptor, porque o interruptor está um pouco emperrado, mas se você 
focaliza sobre as Portas correspondentes ao Triângulo do Fogo e ao Triângulo da Terra, no nível das 
Portas, trinta segundos por ponto, sem nada pedir, somente colocar a consciência sobre, você vai 
estabelecer essa famosa comunicação entre o Feminino e o Masculino.  Que traduz, é a mesma coisa, 
uma incapacidade para fusionar o Andrógino Primordial, ou seja as polaridades feminina e masculina 
em você. 
 
E é semelhante para todos os irmãos e as irmãs. Aqueles que foram personalidades controladoras, 
analíticas, têm necessariamente uma desarmonia entre o Masculino e o Feminino, é isso que se ilustra 
agora. Portanto você se coloque no coração, focalize sua consciência muito pouco tempo sobre as 
Portas que correspondem aos mesmos nomes das Estrelas, e deixe. E eu te digo, se a dor é 
verdadeiramente muito forte, fazendo ao mesmo tempo o que eu te digo, eh bem coloque o alumínio 
sobre a cabeça, ou os cristais ou o que você quiser. 
 
 
Questão : uma vez que nós estamos em um universo elétrico e magnético, e o magnetismo nos 
confina, é sensato utilizar utensílios magnéticos para conservar os alimentos ou para tratar as 
dores ? 
 
Mas é bem ao contrário, uma vez que estamos prestes a desmagnetizar o planeta. O confinamento 
está ligado ao magnetismo. 
 
 
Questão : é necessário suprimir essas coisas ? 
 
Oh, eu não digo que é necessário suprimir, é necessário simplesmente estar vigilante, mas você pode 
perfeitamente suprimir uma dor com imãs, se isso funciona. Mas o efeito será, aliás é conhecido desde 
muito tempo na terra, o efeito dos imãs, mas não é um efeito que tem efeitos revolucionários, hein, é 
somente para acalmar as dores. Aliás, os imãs,  no nível da cabeça, é necessário colocá-los sobre as 
Estrelas. 
 



127 
 

 
Questão : quando de operações de catarata, se coloca um implante do cristalino. Há microchips da 
nanotecnologia nesses implantes cristalinos ? 
 
Você pode também colocar o problema sobre os dentes, quando vocês têm coroas ou pontes, mas é 
claro que isso não obstrui em  nada, sem isso felizmente, ninguém está salvo. Todos vocês têm 
problemas de boca, eu também tinha quando estava encarnado. Todos têm ao menos amálgamas de 
resinas, próteses, e isso, e aquilo. Felizmente que isso não obstrui. O único truque que é razoável 
obstruir, são os implantes, não etéricos mas os implantes de microchips que querem implantar. Mas 
mesmo isso é estúpido. Isso vai ser varrido pela potência ao mesmo tempo de Nibiru e depois, pela 
transformação do Sol. Vocês veem ? E o que fazer então as pessoas que têm próteses no joelho, no 
quadril, aparelhos de diferentes níveis, isso não é nenhum impedimento. 
 
 
Questão : haveria outros usos da touca de alumínio da qual você falou ? Por exemplo quando da 
visibilidade de Nibiru ? 
 
Então aí, caro amigo, é mais ou menos no momento da estase. Você ainda está em uma lógica de 
proteção de alguma coisa, você. Abandone tudo isso, é seu mental que te diz isso. Tudo está perfeito, 
você nada pode controlar, você não pode reprimir nada. É como quando você deseja fazer caca, você 
não pode esquecer, é necessário ir fazer caca. É parecido para a cabeça. Você terá outra coisa a pensar 
do que se colocar um touca sobre a cabeça ou cristais ao redor de você no momento da estase, hein, 
eu te garanto. 
 
 
Questão : ontem, eu coloquei uma questão ao Bidi. Eu tinha me colocado a pergunta de quem sou eu 
e meu ego estava em pânico. A voz trovejante de Bidi sitiou-me e transpassava o corpo e o coração. 
Ele me convidou a dar o passo, e essa passagem não se fez. Vi em seguida o mental, a pessoa, que 
tentava reproduzir a situação e eu vi que era uma armadilha. 
 
Certamente. 
 
 
Questão :  você poderia me dar um conselho, se eu reescuto Bidi ou se a ocasião se apresenta ? 
 
É muito simples, naquele momento não tente perceber o que acontece nem se agarrar ?  Você repete 
simplesmente como um mantra : « Eu não sou esse corpo, eu não sou esse mental, eu não sou esse 
pânico. », o que de fato é verdade, além disso. É a pessoa que prova isso, não é o que você é. Portanto 
é um problema de ponto de vista aí também, hein.  Não o ponto de vista como esse mental, mas o 
ponto de vista real do que se passa na consciência. Se é claro você tenta se agarrar porque há pânico, 
o ego em pânico, você não pode se servir do ego, assim tudo o que você pode fazer, é afirmar : « Eu 
não sou esse corpo, eu não sou esse pânico e eu não sou esse mental. » 
 
 
Questão : eu via o ego em pânico e eu sabia que eu não era isso, mas havia alguma coisa forte que 
me impedia ou me retinha... 
 
Sim, sim é sempre a pessoa, mesmo se... O que viu é seu Si, você viu seu próprio ego ; você sabe que 
não pode combatê-lo porque se você se opõe a ele, ele vai se reforçar, ele vai encontrar uma 
justificativa. Então você lhe afirma, no momento em que ele aparece assim, em que você o desalojou 
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ou ele foi desalojado pelas circunstâncias, permaneça tranquila, não faça nada e diga simplesmente : 
« Eu não sou meu pânico, eu não sou esse corpo, eu não sou o mental », e é tudo. 
 
 
Questão : ter circunstâncias, os pequenos diabos, os medos, etc.,pode ser um freio para fazer a 
passagem ? 
 
Mas quem disse isso, se não é a pessoa, isso é o ego. 
 
 
Questão : quando eu fiz a passagem, acompanhada por Bidi, eu vi que ele me mantinha no silêncio e 
ele me ajudava a permanecer na imobilidade. Foi isso que permitiu fazer a passagem ? 
 
Oh, eu creio que ele não teve a pretensão de lhes dizer que era ele, ele disse simplesmente que sua 
presença e a vibração de sua voz que desencadeia isso. Todos vocês sentiram, quer vocês estejam 
perturbados ou não, que ele, desta vez, os perfurou em todos os lugares. E a próxima vez, se ele 
retorna, ele irá a golpes de sabre, será mais rápido do que o martelo. Além disso, é mais preciso, o 
golpe de sabre. Depois restará o sabre do Jedi. 
 
Portanto ele não agiu, exatamente, ele emitiu uma vibração desde ali onde ele está, que estava 
destinada a abalar todas as suas fundações. É essa a ajuda, e ele, como ele disse e como eu lhes disse, 
não se pode fazer nada, pode-se apenas conduzi-los ao limiar, depois somos obrigados a deixá-los, 
porque isso deve ser uma decisão, não de sua pessoa, vocês o sabem, mas do que vocês são. Mas essa 
passagem que você descreve, todos vocês vão passar, mesmo antes da estase se está ainda um pouco 
mais longe no tempo, esses episódios de basculamento. 
 
E aliás todos aqueles que se sentem tristes, na raiva, que têm tido dores no corpo, as manifestações de 
cristalização, vocês vão reviver esse desaparecimento, eu diria, mesmo se vocês já desapareceram, um 
pouco mais em consciência no nível desse estado, se posso dizer, que é a Infinita Presença, que é o 
momento em que vocês passam da última consciência à a-consciência, com efetivamente, em retorno, 
a paz, a visão da Luz azul noite, etc., etc. Não é o azul da fusão dos Éteres, hein, é um azul muito mais 
profundo. Não é o azul do céu. Então é perfeitamente normal. Ali, Bidi não foi aquele que agiu ou 
operou, mas ele foi o catalizador, aquele que estava, por sua presença, e tranquilizou alguma parte e 
lhe permitiu ir até lá – mas foi você quem passou, não ele. 
 
 
Questão : ele utiliza em sua voz uma sonoridade particular ? Eu sentia alguma coisa que 
transpassava no nível do cérebro ? 
 
A voz, ela é forte, é para afastar seu ego, mas há apenas a voz e a potência da voz, há o Verbo, ele lhes 
disse. E esse Verbo, no caso dele, está acompanhado pela Luz e essa Luz, ela vai diretamente lhes 
transpassar o coração, um pouco como Miguel, com uma intensidade assustadora. 
 
O abandono de Bidi, quando ele estava encarnado, e infelizmente eu não o encontrei porque ele era 
quase desconhecido naquela época, eu não poderia encontrá-lo, mas é evidente que ele está tão além 
de qualquer conceito e de qualquer forma, mesmo quando ele estava em seu corpo, que ali nada 
parava nele o que quer que seja. Sua potência já era idêntica quando ele estava encarnado, mas raros 
foram aqueles que se deixaram transpassar. Eles foram muito poucos.  Hoje, está muito mais fácil.  O 
que ele lhes fez, ele não poderia tê-lo feito em 2012 por exemplo. 
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Mas de fato, ele não faz nada, ele apenas os coloca diante de vocês mesmos, e os gritos que vocês 
ouvem, ele lhes disse, são os gritos de sua alma se ela ainda está aí, ou os gritos de seu Espírito.  É por 
isso que isso os transpassou e foi, para alguns, tão intenso. Ele não fez senão traduzir as palavras de 
seu Espírito e as palavras do Absoluto também, quando eles se traduzem em palavras. Ele não lhes 
falou do Absoluto uma vez que ele se dirigia justamente ao que vocês são em eternidade, e para isso é 
necessário transpassar a pessoa, o que resta de resistências. Ele os conduziu ao limiar, e depois vocês 
vão, ou não. 
 
 
Questão : por que ele não sacou a espada imediatamente ? 
 
Porque isso seria delicado ter mortos aqui. E para as leis sociais e as leis, matar alguém com a Luz, para 
aquele que está na pessoa e na justiça, isso se chama assassinato, não é ? 
 
 
Questão : isso significa que talvez ele poderá fazê-lo em sua próxima intervenção, pois a partir de 8 
de março passamos a uma oitava diferente ? 
 
Isso será efetivamente, é por isso que ele lhes falou de um martelo maior. Mas eu penso que se ele 
vem, isso será diretamente o sabre. Depois, vocês poderão cortar com o champanhe. 
 
 
Questão : você disse que é o « Eu sou » quem escolhe. Por que o « Eu sou » não escolhe 
imediatamente a outra margem ? 
 
Ah não, nunca na vida, é quando o « Eu sou » desaparece. Não conte em ir para a outra margem com 
seu Si. « Eu sou » não os conduz a nenhuma parte, ele estabelece o Si. Mas eu creio que Bidi lhes 
repetiu que após o « Eu sou », na época nós dissemos « Eu sou Um » para evitar a fonética inglesa de 
Yaldébaoth « I AM », mas « Eu sou Um », já, é a mesma coisa,  de acordo. Bidi e outros falam do Si e do 
« Eu sou », certo, porque está na tradição, é o que todo mundo ouviu ao menos uma vez, mas o « Eu 
sou » não os conduz a nenhuma parte uma vez que é quando o « Eu sou » se apaga, justamente, que 
vocês passam ao outro lado. É necessário reconhecer seu ser e depois, como se diz, passar ao não-ser 
– e vocês não passam com o ser, no não-ser. 
 
 
Questão : quando se diz « Eu não sou esse corpo », « Eu não sou essa história », não bloqueia 
alguma coisa ? 
 
Vocês bloqueiam se vocês estão totalmente na personalidade e se vocês jamais vivenciaram nada. Não 
são as mesmas circunstâncias, dessa negação, quando vocês estão no Si ou se vocês vivenciaram a 
Coroa radiante da cabeça, do coração ou a Onda da Vida ou o Canal Mariano. Vocês não estão no 
pequeno Si, como isso pode ser dito, nem no ego, mesmo se o ego está presente. Vocês são obstruídos 
pelo ego, mas vocês não estão instalados no ego. 
 
Todos, aqui, têm mesmo assim bom coração, quaisquer que sejam seus erros e qualquer que seja a 
necessidade de aparência que alguns podem ter. Assim para vocês... mas evidentemente se vocês 
dizem isso a alguém que jamais viveu uma vibração, vocês vão aterrizar exatamente na 
despersonalização, mas absolutamente não no Absoluto. Aliás, essa afirmação « Eu não sou o corpo », 
quando vocês estão liberados, vocês são obrigados a reconhecer que há um corpo que está aí, sem 
isso vocês não estão liberados, vocês estão ao lado da placa. Não é porque se diz que não há pessoa 
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que vocês não são uma pessoa – vocês estão liberados da pessoa.  Isso não quer dizer que a pessoa, 
ela desaparece, mesmo se ela vai desaparecer em breve. 
 
Portanto é claro, e aliás, eu penso que Bidi o fez, suas palavras não se dirigem à personalidade, elas se 
dirigem diretamente ao que é eterno em vocês.  Senão, vocês se dão conta do desperdício sobre um 
ego, se vocês lhe dizem : « Você não é esse corpo, você não é esse mental, você não é sua vida » ? Mas 
ele vai tomá-lo muito mal ou então ele vai considerá-los um louco, e ele terá razão, porque ele, o que 
ele vive não é o que vocês vivem ; mesmo se vocês são cada vez mais numerosos, isso vocês o sabem, 
sobre o planeta, a vivê-lo, todos os outros não o vivem e para eles vocês são loucos perigosos, mas 
verdadeiramente muito perigosos.  Mesmo para aqueles que estão na espiritualidade, que continuaria 
a 3D e a encarnação, é limite suportável.  Não serve para nada ir provocar o ego, ao contrário de 
transpassá-lo, para aqueles que têm a possibilidade, como Bidi de quem é a função, está muito 
bem.   Mas vocês façam ouvir Bidi alguém que não tem nenhuma diligência, que não percebe nada, ele 
vai ser prodigiosamente irritado, aliás é o menos que se pode dizer. 
 
Eu, vocês podem me fazer ouvir ou me ler mesmo para aqueles que estão no engano, isso não coloca 
problema uma vez que eu os acaricio no sentido do cabelo o mais frequente. É normal, eu não posso 
ser diferente. Não esqueçam, eu lhes disse muitas vezes ainda quando estava encarnado, que eu estou 
muito próximo do humano. Eu amo o humano, mesmo se eu sei que é uma ilusão, mas o que vocês 
querem, minhas vidas, enquanto pessoa, sempre foram orientadas sobre esta humanidade, e aliás é 
por isso que Orionis me transmitiu a chama, porque ele necessitava de seres que estavam encarnados, 
que tinham vivido o sofrimento, que tinham vivido a espiritualidade luciferiana da terra, para 
compreender o que isso era. Vocês veem ? 
 
E é por isso que nós lhes temos dito que não estávamos em estase mas em um nível intermediário em 
que conservamos uma forma bastante idêntica àquela que nós tínhamos, encarnados, e que nós 
tínhamos guardado nossas memórias para ajudá-los, porque nós conhecemos todas as armadilhas. 
Enfim a maior parte, aí se tem de aparecer o que não se viu, mas isso, isso faz parte da experiência, 
não é ? 
 
 
Questão : tenho momentos de alegria intensa, sem razão, e me ponho a cantar para exteriorizá-la. 
Penso que é minha Criança interior. O que se tornará essa Criança interior quando eu partir ? 
 
Como disse Bidi, é um conceito. A Criança interior, é o que permite a você se exprimir, é a junção do 
Masculino sagrado e do Feminino sagrado.  Portanto a Criança interior é como o corpo de Existência 
ou a Leminiscata sagrada de preferência – a Leminiscata sagrada é uma estrutura intermediária que 
não tem nenhuma utilidade em outra parte - , a Criança interior, mas assim que você é livre e 
autônomo, você é adulto, não ? Mas um adulto livre que é uma criança, mas não é a mesma Criança 
interior. Não faz dessa Criança interior que se exprime, um bebê, como uma mãe que vai abrigar esse 
bebê em seu coração. Isso não tem nada a ver, essa imagem. 
 
 
Questão : esses momentos de alegria intensa vêm de minha Criança interior ou é uma ideia ? 
 
Isso vem de toda parte do que você é. Mas por que... vocês têm necessidade de sempre se apegar de 
novo, como disse Bidi, aos conceitos.  O importante, é o que você vive, não é saber de onde isso vem. 
É assim que se instala a Evidência da Luz ; não é tentando dar nome a isso através de conceitos ou de 
formas. Vocês são, vocês entram no sem-forma, no não-nascido, como disse Bidi.  Portanto esqueça, 
como ele lhes martelou, todos os conceitos. Vocês não têm necessidade de explicações quando você 
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vive essa alegria intensa, é o ego que quer encontrar uma explicação e que tem necessidade de se 
assegurar dizendo : « A Luz, e essa alegria, vêm de minha Criança interior ». 
 
Mas assim que você disse « meu », « meu corpo », « minha família », isso quer dizer que não é você. A 
linguagem, na língua francesa, é de qualquer modo eloquente. Quando vocês dizem « meu carro », 
vocês sabem muito bem que vocês não são o carro, quando vocês dizem « meu marido », vocês sabem 
muito bem que vocês não são vosso marido, então não há problema. Quando vocês dizem « meu 
corpo », vocês deveriam saber automaticamente que vocês não são esse corpo.  Sem isso, vocês se 
fixam entre o nascimento e a morte. E pouco a pouco, à medida das encarnações, vocês caem no 
materialismo, vocês se desconectam da energia, vocês se desconectam do fluxo de vida, e vocês 
chegam neste momento, neste fim particular em que muitos irmãos e irmãs adormecidos pensam que 
eles nasceram um dia e que tudo o que é sua consciência vai acabar em poeira e comido pelos vermes. 
Vocês veem ? 
 
Mas a partir do instante em que você diz « meu », é o que não é você. Reflitam dois minutos : « minha 
Criança interior », não é você, não faça disso uma possessão. É como um carro, ele apenas passa, ele 
dura um tanto de anos ; é como seu corpo, ele dura apenas um tanto de anos. Não há necessidade da 
Criança interior quando você é livre, ou seja além da forma, depois.  De fato eu não sei se vocês 
compreendem, através do que nós temos dito, seja Bidi, eu, e o que dirão Cristo, Maria e Miguel, 
vocês tomam consciência dos últimos erros de posicionamento que estão ligados aos hábitos, vejam 
vocês.  E por exemplo, ao se tomar o exemplo de « meu corpo », sim é seu corpo, ele lhe pertence, 
mas se ele lhe pertence, ele não pode ser você, vocês veem o que eu quero dizer ?  É semelhante para 
um objeto, é semelhante para tudo o que tem uma forma. Quando vocês dizem « minha joia », mesmo 
se você a tem, você sabe muito bem que você não é a joia, ela é sua, mas você, quem é você ? 
 
É por isso que Bidi insistiu ainda mais, sobretudo agora, do que há alguns anos ou em 2012, sobre essa 
noção de não ser essa identidade. Mas se vocês estão enrolados com vosso ego, o que é que vocês vão 
fazer ? Bem vocês vão empregar as frases que vão dizer inépcias. Vocês vão dizer : « Esse corpo vai 
tomar um café ». Mas eu quero dizer : « Andouille, é você quem está no corpo ».  Portanto não há 
nenhuma razão de entrar em... quando vocês dizem interiormente « Eu não sou esse corpo », não é 
uma razão, depois, para muito estupidamente ir dizer : « Esse corpo vai comer, esse corpo vai ao 
café », porque aí, vocês estão em despersonalização. 
 
Ultrapassar a pessoa, não é entrar em despersonalização ou negar a pessoa, é um mecanismo da 
consciência, é tudo.  E esse mecanismo da consciência, vocês serão cada vez mais numerosos a vivê-lo, 
com ou sem Bidi – que aliás é responsável, quando eu respondi a primeira questão, do sentimento de 
raiva e de tristeza.  Porque uma pessoa mesmo se ela está prestes a desaparecer, as emoções, elas 
pertencem à pessoa. Aqueles que hoje estão na Infinita Presença ou na Paz, eles lhes dirão : eles não 
são mais afetados pelas emoções, elas apenas passam. Não há mais possibilidade de se identificar à 
tristeza, à raiva, ao medo. 
 
Na imobilidade, há o Silêncio, há a Paz, há o êxtase. As Estrelas lhes contaram isso há muito tempo, 
parece-me, mas o hábito é tenaz. É por isso que eu falo : não são mais memórias, agora, não são mais 
feridas, são simplesmente hábitos, que estão ligados à conformação de seu cérebro e não às suas 
linhagens, segundo a experiência que vocês construíram nesta vida,  que não seria senão através de 
sua orientação profissional.  É evidente que um artista terá muito mais facilidade com a Criança 
interior e a cocriação consciente do que um contador ou um engenheiro, que esses são formados para 
estarem em um rigor, mesmo se eles não o são mais, vocês compreendem ?  Porque seu cérebro é 
plástico, e segundo o que vocês colocam na frente em sua profissão, ou em seu afetivo, vocês 
criam  redes neuronais, estruturas comportamentais sobre as quais vocês não têm nenhum meio de 
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acesso pela pessoa.  Porque são os hábitos, não são as feridas, não é sua falha, é simplesmente o que 
vocês fizeram em suas vidas que vai se traduzir de uma maneira ou de outra. 
 
 
Questão : quando você diz « você », a quem você se dirige ? À pessoa, ao corpo, ao corpo de 
Existência, à consciência ? 
 
Eu nada compreendi. O que é que você quer colocar com essa pergunta ?  E nos assuntos ? Você, foi 
contador ou você faz truques bizarros, hein. Isso quer dizer o quê ? Bidi se dirigiu ao que vocês são, eu 
me dirijo à pessoa, se ela está aí, e ao Espírito se ele não está aí, mas eu não atravesso a 
personalidade. Se você tem uma personalidade eu me sirvo dela. Isso foi o pedaço de cenoura, há 
somente sua pessoa que é joguete disso. Portanto querer saber a quem eu me dirijo, eu me dirijo ao 
nível em que você está. 
 
Portanto aparentemente, para você, eu me dirijo ao nível em que você tenta me encaixar, em todos os 
sentidos do termo, e dos assuntos. Reaja. Aí também, é ver seu ego, ver sua pessoa.  Aquele que está 
no Si, ou que está liberado, se coloca a questão de saber se eu me dirijo a tal coisa ou a tal coisa ? Ele 
me recebe no nível em que ele está. Mas efetivamente, eu me dirijo à pessoa, mas se a pessoa não 
está mais aí, é captado diretamente pela Existência ou o Espírito. Assim por que você quer fazer 
diferenças enquanto todos estão prestes de tentar reunificar a consciência e não mais fazer diferença 
entre a consciência efêmera, a consciência eterna, a Existência, a consciência, o corpo físico, o corpo 
de Eternidade. Isso torna-se uma unidade. E depois, para ir mais longe, o que é que minha resposta te 
traz ? Aí sou eu que te coloco a questão, não é ? 
 
 
Questão : saber se você se dirige em parte ao meu corpo, com outros elementos, e por outro lado 
você disse que não somos nosso corpo. Para o momento, se é tudo isso... 
 
O que é que ele disse, o contador ? Aliás estou seguro de que ele não sabe contar e que ele nunca 
conta. 
 
 
Questão : você se dirige a este corpo, à pessoa... 
 
Eu disse à pessoa, sim de fato. Mas se não há mais pessoa, eu me dirijo ao que está além da pessoa, 
isso depende de você. A questão é o quê ? 
 
Era a resposta. 
 
A resposta que ele deu, ao quê ? Tenho a impressão de assistir a um velho sketch que eu vi com Pierre 
Dac e Francis Blanche, vocês sabem, Le Voyant Extralucide (N.T. O Visionário Clarividente). 
 
 
Questão : desde o inverno, nos martelam que não se é este corpo. Então eu admito. 
 
Eu não te peço para admitir, eu te peço para verificar. É o que Bidi lhe pediu, não ? Você ainda está na 
cogitação intelectual, é sobre isso que eu quero atrair sua atenção. Quando você coloca esse gênero 
de questão me perguntando a quem eu falo, eu falo  a aquele que está aí. Se é uma pessoa, é uma 
pessoa, se é o Espírito, eu me dirijo ao Espírito.  Simplesmente Bidi atravessou a pessoa, é tudo, é por 
isso que há aí quem a soltou. Então o que é que ele me respondeu? 
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Questão  : agradeço. 
 
Podemos continuar muito tempo hein, se você quer. E o sketch, eu os convido a revê-lo, era muito 
engraçado : Le Voyant Extralucide (N.T. O Visionário Clarividente). Vocês conhecem. Aí está, é o que 
nós jogamos.  Mas Bidi, aí, ele o teria perfurado e dividido em dois com o sabre, hein. 
 
Você colocou questões a Bidi ? 
 
 
Questão : sim. 
 
Ah, e não foi transpassado aparentemente. A carapaça, ela é verdadeiramente espessa, hein. É 
necessário esperar o sabre. 
 
 
Questão : Isso fez uma boa limpeza e eu apreciei. 
 
Sim, sim, mas não foi mais do que a limpeza, é necessário quebrar a carcaça. No entanto eu vejo que 
você já foi quebrado um pouco por toda parte, isso não basta. 
 
Vocês veem como o mental é sutil, ele manipula os conceitos, e agora isso se vê como o nariz no meio 
da cara. É como se ele portasse um nariz vermelho de palhaço, é o que eu vejo daqui, não um nariz 
vermelho, mas há alguma coisa que me diz que é efetivamente a confrontação do mental. Aí é o 
mental que se diverte. Ele vai responder que não é verdade, é claro. Mas se pode jogar, hein, eu posso 
jogar todos os jogos que vocês queiram.  Bom, exceto os jogos de cartas, isso eu não gosto. 
 
 
Questão : vale a pena ler todos os livros sobre sua vida e aqueles tirados de suas conferências ? 
 
Sim, isso vale a pena, tanto mais que , na FBU (N.T. Fraternidade Branca Universal), esses idiotas estão 
persuadidos de que não sou eu que falo. Eu lhes dei milhares de provas, a cada vez que eu via um, mas 
eles são sempre tão estúpidos quanto na época em que eu estava vivo. Isso acabou.  Certamente que é 
válido, para a pessoa, porque havia uma ascese, havia um aspecto pedagógico no que eu dizia, que 
permitia às pessoas irem para o Si – mas não para a Liberdade, é claro, não era o momento. Aliás é por 
isso, certamente, que eu não encontrei Nisargadatta quando estava vivo. Eu certamente não estava 
pronto. Mas não fui eu que decidi, é porque eu obedecia a minha missão de vida, muito simplesmente, 
e o momento não havia chegado. 
 
Tem pessoas que escreveram o que eu disse, e organizaram o que eu disse, porque isso foi organizado, 
em todo caso, hein. Se vocês querem ter uma opinião justa do que eu podia dizer, não nos livros, nas 
imagens e nos vídeos que vocês têm de mim. Há alguns assim mesmo, hein, de acordo ? E vocês verão 
que o que eu disse, não é verdadeiramente mesmo o que eu escrevi, por razões didáticas e 
pedagógicas, mas as provas, são como na religião católica, uma vez que o mestre partiu, os alunos, os 
discípulos, vocês chamem isso como vocês quiserem, organizam ao seu gosto.  Mas isso, eles nunca 
entenderam, são pessoas rígidas. E não é uma crítica, eles necessitam de pontos de referência. 
 
E vocês sabem, eu dei a um canal, mesmo a dois canais, um há muito tempo e um mais recente, eu dei 
os símbolos que são os objetos, dos quais um, desconhecido. Todo mundo conhece efetivamente  meu 
anel, e todo mundo conhece minha bengala, com o cristal, mas há um terceiro símbolo que nunca 
ninguém viu, e antes de partir, eu deixei esse objeto na Fraternidade branca universal dizendo que um 
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dia, um irmão viria reclamar essa joia para tomar minha sucessão.  Mas eu creio que o canal, ele teve 
razão de recusar. Para que isso serviria ? Ainda criar organizações e estruturas enquanto estamos em 
vias de quebrar tudo ? Vocês veem ? 
 
Então eu sei que desde então, há aqueles que são persuadidos de serem meus sucessores, mas eles 
ainda estão na ilusão, como aqueles da Fraternidade, a maioria. Não se está mais naquela época em 
que eu era paternalista, em que tinham irmãos e irmãs que me consideravam como seu avô, 
diretamente, e não como um irmão. Isso acabou. Vocês não têm mais necessidade de jogar tudo isso, 
e aliás eu também não. 
 
Portanto, se você quer ter um reflexo fiel, certamente meus escritos refletem meu pensamento, mas 
há alguns que foram mesmo um pouco deformados.  Agora olhe meus vídeos, e você verá que a coisa 
a mais essencial, não eram os conhecimentos que eu dava, era o rir, a leveza, a intensidade. Se você 
quer fazer uma melhor ideia de mim, não é tanto através dos textos, é através das fotos, as imagens e 
os vídeos, porque aí, ao menos, eu estou seguro de que eles nada adulteraram, à parte com os 
softwares de imagens talvez, para me fazer parecer mais bonito, mas é tudo. Sagrada informática, 
hein. 
 
Felizmente, eu parti no momento exato em que eu nasci. Porque vocês sabem em todo caso que a 
internet... nós passamos pela internet para razões precisas de difusão, justamente para tentar limitar a 
influência, durante o período da descida da Luz das Núpcias Celestes, e a influência dessa rede 
diabólica, mesmo que lhes traga alguns conhecimentos. Vocês veem agora, irmãos e irmãs que são 
cativos. São zumbis, eles estão sem parar a olhar uma tela. Mesmo quando eles estão em férias, eles 
olham através da tela ao invés de olharem com seus olhos.  Verdadeiramente precisa estar doente, 
hein. E eu lhes asseguro. Mas bom, nós fizemos o que devia ser feito. 
 
É hora da pausa. 
 
Então ponham-se, como disse Bidi. Eu lhes desejo uma boa pausa, um bom lanche, e eu lhes digo até 
daqui a pouco. 
 
 

*** 
 
 
Tradução do Francês: Ligia Borges 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/03/13/o-m-aivanhov-qr-partie-3-mars-2017/ 
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OMA - Q/R - Parte 4 - Março 2017 
 
 
 
Eh bem caros amigos nós vamos prosseguir com suas questões, nosso diálogo, e continuar a avançar 
juntos na alegria e no prazer, não é ? Então escuto novamente as questões que vocês têm. 
 
 
Questão: repetindo a frase de Bidi: “Eu não sou esse corpo, eu não sou essa pessoa, eu sou a 
Verdade”, eu subitamente ouvi: “eu sou o Amor encarnado”. O que você pensa disso ? 
 
Eh,  eu sou sensato de pensar alguma coisa ? Eu posso dar um parecer, sim, eh bem não há nada a 
pensar, é muito normal quando, antes que o silêncio se faça, vocês podem muito bem, como você 
disse, ouvir frases que vêm completar o que Bidi disse. Certamente que você é o Amor encarnado 
também, é a mesma coisa, portanto não tem... como dizer, de buscar outras explicações ou uma 
compreensão. Essa frase foi pronunciada por quem ? Pouco importa, o importante é que ela assinala 
uma verdade. Que isso venha de mim, que isso venha de uma Estrela, que isso venha da Criança 
interior, que isso venha da própria Inteligência da Luz, do Impessoal, isso não tem nenhuma 
importância, o importante sendo, é claro, viver o que é para viver, não o interpretar e  o compreender. 
Eu espero que agora, com o que Bidi lhes disse, vocês tenham compreendido. 
 
A experiência não é a compreensão, a experiência  é por definição, viver alguma coisa. O Jnani não tem 
necessidade de conhecer as causas, porque ele está além da causa, portanto o que ele faria, aquele 
que está na Infinita Presença ou que está liberado, das explicações, das compreensões ?  Lembrem-se, 
o Jnani está estabelecido na verdade eterna e absoluta, com forma ou sem forma, e o importante para 
cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, é de viver o que é para viver, e mais vocês estarão, 
como dizer, relaxados em relação ao que é vivido... Então eu compreendo que vocês tenham 
interrogações quando vocês têm um problema e uma doença, é humano, é normal, ao contrário 
quando tudo vai bem e quando vocês vivem algo agradável, que não é um sofrimento, que não é uma 
resistência, que não é algo que não foi visto, para quem serve a explicação, se não é para tranquilizar o 
mental, e portanto a pessoa ? 
 
E nesse momento, o que é que se passa ? Vocês se reúnem ao vosso corpo, e novamente vocês 
retomam vossa identidade. É que, desde que vocês veem isso – não é necessário aceitar tal como eu 
lhes digo, como diria Bidi, basta simplesmente compreender o que se joga -, vão além  das aparências. 
Quando vocês vivem uma experiência, então quem viveu, quem faz parte de seu ser e de seu não-ser, 
nesse momento qualquer demanda de explicação não vem senão da pessoa.  O Jnani se deixa 
atravessar pelo que se vive, que ele esteja em samadhi, no grande samadhi da morte, maha samadhi, 
ou em samadhi tal como o manifestava, por exemplo, Ma Ananda Moyi, ela não se colocava nenhuma 
questão. 
 
É como, quando vocês retornam do Absoluto, vocês têm ainda questões para saber se era o Absoluto. 
É sempre a pessoa quem coloca a questão, e nesse momento vocês repetem o jogo do mental.  Aí está 
o que eu quero dizer através do que é vivido nos momentos importantes de experiências, de vivências, 
e não nos conceitos. Se vocês reconduzem isso a um conceito e têm necessidade de ligá-lo a outra 
coisa do que à própria experiência desprovida de qualquer interpretação e de qualquer necessidade de 
causalidade, vocês não estão livres. 
 
Assim certamente, eu não digo que isso se faça espontaneamente, mas com o que se desenrola neste 
momento, com a ativação da Merkabah interdimensional pessoal e coletiva, cuja Leminiscata sagrada 
está colocada a fogo,- vocês o sabem, eu falei de pavio há pouco, hein - , aí, não há mais questões a 
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colocar, é necessário estar o mais pronto possível, é necessário aderir à experiência, mas não ao 
mental ou ao corpo. E se vocês adotam essa postura, vocês vão perceber que – como agora mesmo 
algumas questões -, onde antes mesmo que a questão seja enunciada e que eu peça que se coloque a 
questão, foi vista.  Se vocês procedem assim, vai ser extremamente rápido, diante das atuais 
circunstâncias coletivas, para realizar o que vocês são, e depois  vocês se desembaraçarão, se posso 
dizer, sem nenhuma dificuldade do “Eu sou” a fim de penetrar em totalidade no não-ser. 
 
O Absoluto é efetivamente assimilado ao não-ser, mas ele engloba tanto o ser como o não-ser, tudo 
não sendo fundamentalmente descritível simplesmente pelo não-ser. Aliás, vocês o veem, quando não 
há mais nada, vocês querem falar do quê ?  Quando vocês estão em vocês, quando vocês estão no que 
vocês são, além de qualquer ser e de qualquer manifestação, há uma tal evidência que a única palavra 
que pode traduzir isso, nas palavras correntes, sem fazer referência à palavras  eruditas, hindus, ou 
nomes ligados à estrutura da Existência, é o Silêncio.  Não há melhor palavra porque não há nada, e 
quando não há nada, vocês são Tudo, nesse momento, tudo não sendo nada – ou seja além do ser e 
do não-ser, além do jogo da manifestação e do desaparecimento, além do jogo de qualquer identidade 
e também de qualquer identificação possível a qualquer coisa de conhecido. 
 
É necessário permanecer, nas experiências intensas que alguns de vocês... e os estados que vocês 
começam a viver, a descobrir e que se instalam, permanecer neutro, se posso dizer. Acolham o que 
vem, acolham o que vocês vivenciaram, acolham, no retorno, a interrogação, mas vejam de onde ela 
vem.  O mental não se cala assim, simplesmente são vocês o mestre, e quanto mais vocês estão livres 
dos conceitos, como dizia nosso querido Bidi, no momento da experiência, quando vocês retornam, 
vocês estão ainda mais disponíveis para revivê-la com evidência. Mas assim que o mental intervém 
com a necessidade de apreender, a necessidade de compreender ou de explicar, bem vocês recaem, 
certamente de maneira temporária, mas nas malhas da identificação  e da identidade. Aí está o que eu 
posso dizer sobre isso. 
 
 
Questão : o estado de liberado vivente é irreversível ? 
 
Sim porque se fosse reversível, não seria isso.  A reversibilidade está ligada talvez, como eu expliquei 
através dos irmãos e irmãs que a vivem, aos seres que viveram o Si e o desaparecimento, mas que não 
mantiveram esse estado, ou seja, de algum modo, a irreversibilidade sobrevém no momento preciso 
em que vocês desaparecem. Vocês têm a segurança, mesmo se vocês não veem nada, mesmo se vocês 
não percebem nada como no sono, mas vocês são obrigados a constatar no retorno os efeitos. Vocês o 
veem muito rápido : o mental foge mais rápido, os pensamentos e as ideias estão mais claras, e vocês 
sabem pertinentemente que enquanto testemunha e observador, quando vocês retornam, vocês não 
são o fazedor.  É Deus que faz, ou a Fonte, ou a Luz, ou... o que vocês quiserem, mas isso não está 
ligado a uma forma nem a uma consciência.  Vocês veem o que eu quero dizer ?  é a junção entre a 
consciência e a a-consciência, que foi chamada de diversos nomes, que lhes permite se darem conta. 
 
Mas ainda uma vez, aí, o que vocês vivem, não são memórias, não são engramas complicados, é 
exatamente, como eu disse, os hábitos. Portanto percam os hábitos. Quando a questão surge em seu 
retorno na pessoa, certamente eu estou aí para responder a tudo, mas quando vocês estão sozinhos e 
vocês têm esse gênero de questões em relação a um retorno de um estado ou de uma experiência, 
segundo o caso, acolham o questionamento e olhem, não busquem a causa pois o que vocês viveram 
está além de qualquer causa a partir do instante em que vocês penetram a Infinita Presença. Buscando 
uma causalidade ou uma explicação, vocês se distanciam ainda mais desse ponto dito zero, ou do 
coração. Vocês veem ? 
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Portanto aí, isso vai se produzir cada vez mais ; quer vocês estejam resistentes ou se vocês estão em 
paz, se posso dizer, isso não faz nenhuma diferença. E vocês vão constatar muito rápido, se vocês 
estão em paz, e se essa Paz se instala sem o conhecimento de sua vontade pessoal, que mesmo esse 
gênero de questões vai se resolver por ele mesmo, porque a Paz tomará totalmente o lugar, desde que 
vocês tenham o hábito de observar as questões que vêm... Não é o caso de impedir as questões,  vocês 
não podem impedir os pensamentos, simplesmente o Jnani tem pensamentos que são muito mais 
apurados e pensamentos que estão além da causalidade.  A palavra flui livremente, ela não tem 
necessidade de referência a coisas complicadas. 
 
O Absoluto é a única coisa que é tão simples, sobretudo hoje, que não há necessidade de nada do 
exterior.  A única necessidade, na época era a refutação, a investigação, o testemunho, o observador, 
e agora é o abandono da pessoa.  A Luz, ela está aí, vocês atingiram o Abandono à Luz a partir do 
instante em que vocês viveram, apenas de maneira transitória, uma das Coroas.  Vocês veem ? 
 
Portanto acolham as questões como eu as acolho,  mas doravante isso será sempre assim, nós lhes 
responderemos, uns e os outros, quando há espaços de questões, deste modo, atraindo sua atenção 
sobre quem coloca a questão, e qual é o objetivo dessa questão, se não é, frequentemente, para 
acalmar o mental.  Então certamente, como eu disse que me dirijo à pessoa, eu respondo, é claro, mas 
agora a cada resposta, eu os incito a observar essa questão, não para buscar uma resposta no 
intelecto, no mental, nem mesmo em relação à vivência do estado ou da experiência da Infinita 
Presença ou do desaparecimento. Acolham as questões. 
 
É o papel do mental compreender mas vocês, vocês não têm necessidade de compreender, no que 
vocês são.  E aliás vocês constatarão que desde que vocês estão suficientemente, eu não gosto muito 
do termo, voltados ou avançados para a clareza do que vocês são, menos as questões têm sentido. 
Para vocês, mesmo que vocês as coloquem, porque não são vocês quem as colocam, é o mental.  E 
muito rápido vocês compreenderão – e viverão – que vocês não têm necessidade do 
mental.  Certamente, para as coisas ordinárias vocês têm necessidade – para se ocuparem de seus 
corpos, de suas necessidades, para conduzir bem a vida em sociedade.  E aliás vocês constatarão 
também que quaisquer que sejam as provas e dificuldades, e que elas sejam do corpo, se vocês estão 
realmente em paz, nada de tudo isso pode durar.  A paz é tão grande, como uma irmã nos disse há 
pouco, que quaisquer que sejam os desafios, quaisquer que sejam os problemas, qualquer que seja o 
estado do corpo, vocês sabem – porque vocês viveram e não porque vocês acreditam -, que vocês não 
são isso.  E aí tudo se resolve, absolutamente tudo. 
 
Se podemos dizer, e vocês já viveram através de seus desaparecimentos e dos apelos da Luz nos dois 
anos precedentes, se vocês vivem isso, então é que vocês estão livres.  O único problema, é  que por 
momentos vocês ainda estão presos, ou atados se vocês querem, aos seus corpos, sabendo ao mesmo 
tempo, por ter vivido, que vocês não são seus corpos.  Não confundam : eu não falo de negligenciar o 
corpo, mas de não ter nenhuma inquietação porque agora, o corpo, as células, toda sua fisiologia, e 
toda sua psicologia, está de algum modo impregnada de Luz.  E é a reação dos hábitos de sua pessoa, 
mesmo se vocês os viram como mental, quem os joga ainda algumas voltas, e é testando em relação a 
isso, e  vivendo,  que vocês encontrarão a paz definitiva que se instala.  Aliás nossa irmã, há pouco, 
descreveu perfeitamente : quando essa Paz está aí, vocês não podem confundi-la com nenhuma outra 
paz ou nenhuma outra satisfação. 
 
De fato, aí é também muito simples, basta ver e aceitar que é assim porque é a realidade,  a um dado 
momento, quer vocês acreditem nisso ou não isso nada mudará, porque alguns já começam a ver as 
gesticulações do mental. Desde que ele é visto, o mental, eh bem ele não pode mais conduzi-los pela 
ponta do nariz, mesmo que ele o faça de tempos em tempos, não através das injunções de fazer isto 
ou aquilo, mas simplesmente através dos hábitos, porque ele sabe que mesmo se vocês ultrapassaram 
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o fato de ser uma pessoa e de acreditar na identidade desse corpo, vocês ainda estão submetidos, é 
claro, estando em uma forma, aos hábitos dessa forma que são hábitos, eu diria, instintivos, que não 
dependem mesmo de sua consciência dita pessoal ou individual. São mecanismos automáticos. 
Portanto não são feridas, não são propriamente resistências, são exatamente, aí também, ainda uma 
vez alguma coisa que ainda não foi vista e que se esclarece neste momento ;  como se disse, isso vai 
ser cada vez mais evidente, cada vez mais visível. 
 
É por isso que eu disse, mesmo aqueles que estão na raiva, na tristeza, ou que sentem seu corpo preso 
em alguma parte, não é grave, é justamente graças a isso que eles vão se dar conta.  Assim passado o 
primeiro momento de raiva, ou de vergonha ou de tristeza de ter se deixado abusar da sorte, não há aí 
nenhuma culpa a ter. É natural ainda uma vez, é espontâneo. E depois, quando vocês estiverem 
desembaraçados desses hábitos de humor ou do que lhes sussurra o mental, então aí vocês estarão 
totalmente livres, mesmo aqui em meio a esta forma. Alguns de vocês terão sempre algumas 
necessidades a satisfazer e algumas obrigações, mas vocês permanecerão livres, sem nenhuma 
variação de humor, mesmo quando vocês forem obrigados a fazer algo que os desagrada um pouco, 
vamos dizer, porque a Vida os obriga a fazê-lo – mas não são mais vocês que decidem. 
 
Como você disse, outra questão. A menos que haja complementos ou questionamentos em  relação a 
isso. 
 
 
Questão : nós tivemos uma intervenção de Jesus-Cristo, por que não de Krishnamurti uma vez que 
ele é a reencarnação de Jesus ? 
 
Então Jesus e o Cristo, são duas coisas diferentes, mesmo se depois ele é chamado Jesus-Cristo, de 
acordo ? Eu creio que nós fomos muito claros quando nós falamos, por exemplo, de Kiristi, Filho 
Ardente do Sol.  O Cristo é uma matriz, uma matriz de Liberdade. Alguns, um ser humano como vocês 
e eu a traz, e é por isso que ele é chamado Jesus-Cristo, hein, mas aquele que veio lhes falar, é a 
conjunção do Jesus da época, quer dizer Krishnamurti e do Cristo. É um pouco diferente do Espírito do 
Sol por exemplo. 
 
E além do mais, Krishnamurti, mesmo se ele foi isso ou aquilo – o que é efetivamente verdadeiro -, 
Krishnamurti não tem nada a ver com Jesus.  Por que você quer que ele tenha uma filiação de pessoa a 
pessoa ? Isso, é uma visão parcial, e que está ligada à pessoa. Vocês sabem muito bem que a vibração 
de Krishnamurti, o que vocês sentem, é uma coloração, e o Cristo, Jesus-Cristo, é uma outra, mesmo se 
Krishnamurti foi Jesus e portou o Cristo. Há uma coloração. A coloração de Krishnamurti, qualquer que 
tenha sido seu passado, está ligada a Krishnamurti. Vocês veem, não são as mesmas qualidades e os 
mesmos qualificativos, portanto não confunda o Espírito do Sol, a matriz Kiristi, Filho Ardente do Sol, a 
matriz Crística, o Cristo e Jesus-Cristo histórico. O Cristo é universal. Vocês são todos Filhos Ardentes 
do Sol e Cristo, mas para tanto você não foi Jesus-Cristo nem Krishnamurti. Além mesmo de qualquer 
noção de pessoa, a vibração, quer dizer a consciência sem entidade, não é a mesma. 
 
Penso que vocês fazem a diferença, aqueles que percebem as vibrações, a energia, que não é a mesma 
coisa, Krishnamurti e Jesus-Cristo.  Assim como a Estrela que porta a vibração KIRISTI, que é a irmã 
Yvonne-Amada. Se a irmã Yvonne-Amada viesse lhes falar, vocês teriam uma vibração que não é a 
vibração KIRISTI, e no entanto ela é a Esposa do Cristo talvez a mais madura, se posso dizer. Isso, é 
sempre, e aí vocês veem também o mental e o intelecto que sempre tem necessidade de colocar nos 
assuntos para aí se reencontrar. Onde está a espontaneidade, aí ? 
 
Portanto o importante, é se vocês sentiram a qualidade da Presença que estava aí, vejam bem que não 
é a mesma coisa. E aliás vocês sabem muito bem que vocês mesmos não têm todos os dias a mesma 
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apresentação, o mesmo humor, mesmo se vocês estão além de uma pessoa. Um dia vocês estão 
fatigados, um dia vocês estão plenamente presentes, um dia vocês estão menos presentes. Da mesma 
maneira quando nós vimos, uns e os outros, nós temos certamente nossa vibração, mas vocês sentem 
bem que há às vezes pequenas variações, mesmo se nós somos liberados. Mesmo que nós estamos 
fora da forma física, nós estamos, e eu os lembro, sempre em uma forma, que certamente é mais livre 
do que a vossa, como forma, mas todavia estamos ainda em uma forma. 
 
Outra questão. 
 
Questão : Maria depositou em minhas mãos a capacidade de utilizar provisoriamente a compaixão 
da Mãe Divina. Colocar suas mãos sobre uma pessoa em sofrimento liberta da vontade de fazer o 
bem... 
 
Não, isso é o que pensa a pessoa. Se você coloca suas mãos sem nada pedir, sem nenhuma técnica, 
nem mesmo pensando em fazer alguma coisa, é isso a compaixão da Mãe Divina.  Não é um ato da 
vontade, é um ato de abandono, mas assim que você quer curar... não esqueça que aí o que você traz 
é a consolação, como por exemplo quando você toma a mão de alguém que está prestes a 
morrer.  Isso passa das palavras, passa das explicações ou de técnicas, você tem a capacidade de fazê-
lo ou não, é tudo. 
 
Não veja aí uma vontade, se não é seu pequeno ego que vai te dizer « Sim mas você vai utilizar a 
vontade de bem » ; é isso que ele te sussurra. Faça a experiência, veja-o e não se coloque questões, 
mas em nenhum caso isso pode ser questão da vontade ou mesmo da ideia de cuidar. Não lhe foi 
pedido para abrir um consultório com placa na rua, mas isso se produzirá espontaneamente ao acaso, 
entre aspas, dos encontros que você fará em sua vida ordinária.  Isso pode ser simplesmente colocar a 
mão sobre uma criança na rua.  Não há outra intenção senão de sentir a Vida, e aí não há questão de 
vontade, nem de bem nem de nenhuma outra vontade. Não foi dito que você devia procurar colocar 
suas mãos, mas irmãos e irmãs virão, ou te encontrarão por acaso, e a mão se colocará sozinha. 
Você não tem nada a dirigir, a controlar ou a querer. Não é questão de se anunciar : « Eu estou aí para 
lhes dar a energia da Mãe Divina ».  Não, permaneça muito simples, o olhar pode ser suficiente 
também. Mas que esse olhar e essa mão que se coloca não sejam condicionados, se posso dizer, a uma 
crença ou a ideias como essa.  Não é questão de se tornar curador ou outro, e isso foi dito para a 
compaixão da Mãe Divina, isto é a consolação.  Não é magnetismo, não é cuidado, é uma 
consolação.  Isso passa além da pessoa ; se a pessoa é curada tanto melhor mas não é sua ação. O que 
te foi proposto, quando Maria fala da compaixão divina, não é cuidar, é consolar, é recordar ao outro, 
olhando-o, tocando-o,  porque ela te falou de suas mãos, mas também é possível pelo olhar, que 
justamente você vê através de sua pessoa e que ali naquele momento você está além da pessoa e 
além de qualquer volição, de qualquer vontade. Você apreendeu a diferença ? 
 
Agora eu não posso te dizer melhor do que deixar as coisas se produzirem. Nada há a buscar. Você 
constatará que aí também, não é algo que é um esforço, é algo natural. Aliás, posso mesmo dizer : 
você verá por você mesmo que você não poderá impedir ter as mãos passeando. Isso será espontâneo, 
não é você que vai decidir, enquanto pessoa e forma, que ali é necessário trazer alguma coisa e colocar 
as mãos. Maria jamais falou de cura, ela falou de assistência talvez, e sobretudo, eu chamo : 
consolação. 
 
Tomar a mão de alguém que vai morrer, é alguma coisa extraordinária,  assim eu não falo de 
agonizante, seja o que for vocês estão todos em vias de serem agonizantes, hein, mas é exatamente o 
mesmo princípio. Seja espontâneo, porque a Luz é espontânea. Através do que você talvez viveu, tudo 
foi dado. Não é um conhecimento, não é uma técnica, não é uma vontade, é espontâneo, e a melhor 
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maneira de viver essa espontaneidade,  é não querer fazer mais do que deixar fazer-se, e creia-me, 
isso virá sozinho. Você compreendeu ? 
 
Questão : em um sonho, eu estava em um carro branco com amigos. Eu queria guiar o condutor mas 
ele não queria e eu o deixei fazer.  Pouco depois, o carro saiu da estrada, fez uma reviravolta e se 
encontrou em um campo no qual havia animais com cornos.  O condutor saiu do carro e se fez 
cornear na cintura de sua calça depois ele foi repousar na terra. Eu saí do carro e fui ver um dos 
animais, e eu o controlei tendo-o pelo focinho. A manada, antes agressiva, veio diante de mim, eu 
me dirigi ao animal, dizendo-lhe para se acalmar, e todos os outros se sentaram calmamente. 
 
E isso termina aí ? 
 
Questão : sim.           
 
Então o carro, eu disse há pouco, é o veículo, é o corpo. Ora o que se passa ?  Não é você quem 
conduz. Bah claro, se vocês são quatro ou cinco no carro, aquele que conduz, é aquele que dirige a 
vida uma vez que dirige seu veículo.  Esse veículo, você dá instruções que não são seguidas e que 
terminam, como você o diz, por uma saída da estrada, portanto não está mais alinhado. Essa pessoa, 
além disso, se faz cornear, o que é o corno ? O corno, é  uma antena cósmica em todos os mamíferos 
que têm cornos, seja o cervo, seja o boi ; todos os animais com cornos têm antenas cósmicas, mesmo 
se é certamente uma ferramenta de aparato ou uma ferramenta de defesa, mas é antes de tudo uma 
antena cósmica. 
 
Assim esse senhor que não ouviu seus conselhos ou suas instruções  e saiu da estrada, e além disso se 
faz agarrar na cintura pelo corno de um animal com cornos. Então essa pessoa é lembrada à ordem 
concernente a quê ? Sua própria conduta. Essa conduta que acarretou a saída da estrada e daqueles 
que o acompanham, mas ele é que foi corneado. Você, ao contrário, conseguiu, à sua maneira nesse 
sonho, acalmar essa manada de cornos.  Era melhor. Aí está o que isso quer dizer, agora eu não sei o 
que representa esse homem que estava no volante, isso eu não posso te dizer, mas se você vê esse 
homem... isso poderia ser você, mas você se encontra também no carro, em que lugar ? 
 
Questão : ao lado do motorista.. 
 
Aí está, portanto aquele que se chama o passageiro principal, hein.  Então o passageiro, é aquele que 
em geral, nos acidentes, está em mais perigo, vocês o sabem também, hein. Portanto isso quer dizer 
que você aceitou acompanhar alguém em seu caminho. Em um dado momento, talvez você sugeriu a 
esse alguém que era necessário seguir outras instruções ; ele não escutou, ele saiu da estrada.  O 
problema é que ele também te conduziu, mas você retornou, se posso dizer, a situação, acalmando as 
forças celestes, porque a Luz, como vocês o sabem agora, não faz mais na sutileza, hein, é exatamente 
isso. 
 
É uma forma de advertência em relação ao que pode ser seguido como caminho através não do 
cônjuge ou o companheiro mas através de um irmão ou uma irmã que a leva alionde você não quer ir 
de qualquer maneira. Cabe a você encontrar, mas é uma repreensão, certamente.  Mas de qualquer 
modo isso termina bem, exceto para aquele que deve pagar os reparos do carro. Mas você, isso não te 
custou nada, é somente uma advertência. Sim perfeito. Além do mais o carro é branco, hein.  
 
Questão : suas memórias terrestres serão totalmente apagadas no final de sua função como 
Melchisedeque ? 
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Ah bem eu espero, hein, eu não vou repetir. Não é o que eu espero, é uma certeza, sem isso Orionis 
terá que lidar comigo. Uma vez mas não duas, hein. 
 
Questão : você não se servirá disto para ir liberar outros mundos ? 
 
Oh eu creio que alguns daqueles que me escutaram são perfeitos para isso.  De qualquer maneira não 
há nenhuma obrigação, hein, do que quer que seja, quando vocês estão livres, mas há quem escolheu, 
mesmo se sua pessoa diz não. 
 
Eu irei fazer um pequeno tour, aliás, sobre minha origem estelar, porque eu bem amaria ver o que dá 
estar em um corpo que tem funções fisiológicas diferentes. É no entanto minha origem mas demora 
para revivê-la. Quando eu digo « ela demora », eu sei que está previsto mas é tudo ;  é como alguns de 
vocês que vão fazer cuco sobre sua origem estelar ou sobre uma de suas linhagens ; é uma distração 
das formas livres, vamos dizer. 
 
Questão : Bidi é Absoluto na forma, senão ele não poderia retornar ? 
 
Mas, ele já lhes explicou, eu creio, ele vinha em ultra-temporalidade. Então a ultra-temporalidade, 
pode-se colocar aí duas palavras, as explicações, mas quando vocês o viverem, se vocês não o viveram, 
vocês compreenderão. Como o tempo não existe para o Absoluto, para o Liberado, vocês poderão 
muito bem captar, se posso dizer, por um canal, a Presença dissolvida de Nisagadatta. Ela é eterna. 
Mesmo se ele está morto em vosso plano, mesmo se ele é sem forma, ele está fora de qualquer tempo 
e portanto ele pode muito bem fazer reviver sua Presença da época hoje, no canal que o recebe.  Não 
há nenhuma antinomia. Vocês estão tão habituados a ter uma forma, e quando a forma não está mais 
aí, vocês não podem compreender o que é a ausência de tempo. 
 
Quando o Cristo fala, ele o faz certamente através de uma pessoa, mas vocês verão, no momento 
vindo, como Maria vai fazer para se exprimir ao mesmo tempo no interior de vocês para chamá-
los ?  Vocês acreditam que ela tem um microfone que vai cobrir toda a terra ?  Nem um pouco. É o 
momento em que vocês realizarão que vocês são o mundo, e que tanto Maria como Cristo e Miguel 
são vocês.  É a última tri-Unidade, o que foi chamado a Nova Eucaristia, não é, vocês se 
lembram ?  Cristo, Maria, Miguel, que vocês terão amanhã. Essa tri-Unidade não é tributária da 
história de Maria e do Cristo, é bem anterior a isso, e vivendo isso, sendo dado que o mundo está em 
vocês, Maria, e mesmo se agora ela está em sua embarcação ao redor da Terra, não é ela quem vai se 
deslocar e fazer o tour de eu não sei quantos milhares de consciências que estão sobre a terra. Isso se 
fará de maneira sincrônica. 
 
Quando vocês estão não localizados, quando vocês estão livres, o Absoluto, lembrem-se, ele está por 
toda parte, em todo corpo, em toda forma, em toda consciência, portanto a partir do momento em 
que alguns véus, os véus isolantes, os véus da falsificação são tirados, não há mais nenhum 
problema.  Da mesma maneira que vocês mesmos, nos processos místicos, há muitos santos que 
relataram, vivenciaram a Paixão do Cristo. Vocês têm irmãs que tiveram êxito em permitir reencontrar 
igualmente a casa de Maria, diante de sua Assunção, ou ainda vestígios particulares, e essas pessoas 
que a vivem, essa Paixão, elas não a  vivem na época, elas a vivem no presente – não há mais tempo. 
 
Vocês podem assistir ao caminho da cruz do Cristo, aqui no presente, uma vez que não há mais 
tempo.  É ainda a consciência fechada, separada, dividida, que não contempla outros modos de 
funcionamento senão aquele com o qual vocês funcionam com o cérebro aqui. De onde a chamada 
virulenta de Bidi e também minha maneira de me exprimir agora, que tenta a cada vez mostrar-lhes, 
através de suas questões, através das respostas, através da consciência que nós colocamos todos 
juntos, justamente onde se encontra o que vocês são capazes de ver agora sem nenhuma dificuldade. 
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Portanto que Bidi esteja morto e que Bidi tenha deixado toda forma não o impede de estar na forma 
que se exprime, uma vez que o mundo está nele, para o Jnani. Vocês compreendem ?  O tempo, vocês 
não são mais tributários, nem do nascimento e da morte, mas vocês podem reencontrar a codificação 
vibratória. Não são os anais akashicos, hein, tais como eles existem para os mestres da ilusão, é algo 
que está diretamente ligado à consciência eterna. Ou seja Sat Chit Ananda. 
 
Em Sat Chit Ananda vocês podem desaparecer durante anos como o fazia Ma Ananda Moyi, mas vocês 
também têm a possibilidade, para uma utilidade precisa, de despertar em seu mundo – uma vez que 
vocês estão liberados de toda forma, mesmo se vocês têm uma forma – de não importa qual forma 
que existiu, mas isso se produz no instante presente.  Não é porque há dois mil anos que separam que 
não é vivido hoje. O Cristo, aliás, ele mesmo disse : « Quando vocês forem dois ou três reunidos em 
meu nome, eu estarei entre vocês ». E contudo o Cristo não tem forma ; eu os lembro que ele 
ascensionou – à Ascensão. Ele ascensionou mas sua Presença está sempre marcada em cada célula, 
mesmo dos maus rapazes, os fantoches, em todo caso aqueles que não são robôs orgânicos. Não há 
nenhum problema. 
 
Aliás, e vocês o verão para aqueles que ainda não viveram o Apelo de Maria individual, assim que 
Maria se aproxima, vocês sabem que é vossa mãe, qualquer que seja a história de Maria ; mesmo que 
a chame Isis – isso foi travestido de algumas maneiras – isso não tem nenhuma importância, a 
assinatura da consciência, ela é eterna.  Vejam , não são as memórias da pessoa, de acordo, é o 
arquétipo que foi portado por uma pessoa, não é a mesma coisa. Isso está claro ? 
 
Questão : você pode falar da embarcação de Maria ? O que é em relação a ela ? 
 
Eu nada compreendi do que isso quer dizer. 
 
Questão : a embarcação de Maria é um corpo físico, um veículo ? 
 
É um veículo, da mesma maneira que alguns de vocês estão destinados a constituir uma embarcação 
de Luz. Quando vocês reúnem a Existência pela ignição da Merkabah interdimensional propulsionada 
pela Leminiscata sagrada, vocês têm a possibilidade naquele momento de tomar, quando vocês 
estiverem liberados do corpo, não importa qual forma. E algumas consciências podem se reunir para 
criar um veículo de Luz, uma vez que a embarcação de Maria não é feita de ferragem, nem a nossa 
aliás.  Há aqueles que estão em 3D unificada que dispõem de embarcações de ferragem, mas cuja 
tecnologia é livre, hein, não é, não é uma tecnologia como a vossa.  Mas além desta dimensão, um 
Arcanjo é também uma embarcação de Luz, vocês também são uma embarcação de Luz. 
 
Assim agora o tamanho. É gigantesca claro, é várias vezes o tamanho da Terra, mas lembrem-se que 
quando nós saímos do Sol, para a maior parte de nós, não Metatron, hein, ele ainda está ali porque se 
ele chegasse agora, a Terra e vocês, vocês teriam dificuldades – mesmo se há quem começa a vivê-lo -, 
a integrar e a digerir.  Mas Maria, quando ela veio do Sol, ela muda de dimensão. Lembrem-se que ela 
está em uma embarcação originária da 18ª dimensão, ela está estabilizada como nós ao redor do Sol 
em uma dimensão um pouco intermediária, e se aproximando da Terra, ela é de algum modo o 
vestuário, a forma, o veículo, também a embarcação da 5D. 
 
O que faz que quando vocês virem as embarcações de Maria, as 18 embarcações restantes da 
Confederação Intergaláctica dos Mestres Geneticistas, vocês constatarão que eles não têm  mais a 
forma que eles tinham quando vocês os viam talvez pelos aparelhos que fotografam o Sol lá no 
alto,  vocês não verão embarcações com formas redondas, vocês verão outra coisa. Vocês verão uma 
espécie de disco, extremamente grande e extremamente plano, que é a imagem dessa embarcação 



143 
 

em 5ª dimensão. Nenhuma forma é fixa. Vocês estão fixados, justamente pela fixidez da forma e da 
consciência. 
 
Está compreendido ? 
 
Agora, quando vocês estiverem, para alguns de vocês, sobre os Círculos de Fogo, ou antes se vocês 
têm um outro destino que o Círculo de Fogo, alguns de vocês serão bem-vindos em nossa 
embarcação.  Isso não quer dizer que se vocês veem em nossas embarcações, vocês certamente serão 
os sucessores, hein, é simplesmente em relação a suas linhagens, suas origens estelares, vocês 
reencontrarão alguns dos Melchisedeques ou algumas Estrelas em função de sua origem. Aqueles que 
por exemplo têm uma origem estelar de Altair terão necessariamente desejo de fusionar com Sri 
Aurobindo ou com outros, com as águias, vocês veem.  Se sua origem estelar é Sírius, certamente que 
Maria, para vocês, é um reencontro interessante, eu diria em carne e osso mas isso não existe, em Luz 
e em Verdade. 
 
Questão : uma embarcação, é então coletiva ? 
 
Nem sempre, olhem as cápsulas Vegalianas, são estritamente individuais. 
 
Questão : é uma consciência quem faz uma embarcação ? 
 
São consciências que são reunidas para fazer uma embarcação, sim.  No caso, a embarcação das doze 
estrelas de Maria, as embarcações dos Mestres Geneticistas de Sírius, as 18 embarcações restantes 
das Estrelas, que têm a mesma forma.  Mas vocês verão inumeráveis formas, aliás vocês o veem 
através de todas as embarcações que se manifestam agora, escondidas pelas nuvens para não 
desnortear a população, mas isso começa, isso começa verdadeiramente, e já desde este inverno. 
 
. 
Questão : elas são habitadas por seus construtores ? 
 
Necessariamente a consciência desses seres está presente, mas a construção, vocês não podem 
considerar como uma construção aqui sobre esta terra. É o pensamento que cria e constrói. 
 
Questão : os dragões me mostraram a Terra de 5D, eu não estou certo mas eu vi o núcleo, negro. 
 
Eh, nada compreendi, o núcleo do que é negro 
 
Questão : O núcleo da Terra.. 
 
Mas ele não é negro, é cristal. O Cristal, é transparente me parece. 
 
Questão : eu pensei que estava ligado diretamente ao Absoluto. 
 
Mas não, o núcleo cristalino é algo de muito material, é um código vobratório como em todos os 
cristais. Esse cristal, que é inicial à criação, foi trazido há muito longo tempo. Ele era portador não dos 
germes da vida, que chegaram um pouco mais tarde em relação à história desta terra, não é, mas o 
núcleo cristalino é o equivalente, como para vocês ao ponto ER, é o que está no centro e que está 
religado, certamente, como vocês estão religados pela Merkabah, como vocês estão religados pelo 7º 
chakra e pelo chakra do coração. 
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O Absoluto não pode ser... quando ele está liberado da forma fragmentada que vocês têm aqui, ele 
não pode ser representado pelo núcleo de um planeta, ele está presente em toda parte, no núcleo do 
planeta certamente, mas o suporte da manifestação, uma vez que o globo terrestre ou um globo 
planetário qualquer que ele seja é sempre matéria, mesmo se esse planeta está situado em uma 
dimensão mais etérea, o que é o caso da Terra depois – eu os lembro de que naquele momento, a vida 
não está no exterior mas no interior da Terra, não é ?  Portanto esse núcleo cristalino,  ele vibra 
diferentemente sobre uma Terra ascensionada, é claro, mas não é o buraco negro. 
 
Em contrapartida é um buraco negro no sentido em que é um portal que permite a mudança e a 
translação dimensional.  Mas não creiam que nós viajamos, mesmo se estamos metade fora do tempo, 
desde... por exemplo Maria, ela não viajou de Sírius até aqui. Ela não emprestou linhas temporais ou 
linhas espaciais, ela emprestou os corredores dimensionais, não é a mesma coisa. O maior portal e 
vórtice deste sistema solar, certamente, é o próprio Sol. 
 
Portanto nós chegamos pelos « Stargates », se diz em inglês, que estão presentes... por outro lado nós 
não podemos chegar pelos Stargates intraterrestres porque a vibração de nossas embarcações não é a 
mesma que aquela dos irmãos Vegalianos, eles, puderam perfeitamente chegar desde Vega 
diretamente no interior dos portais da Terra. Nós passamos pelos portais do Sol, foi necessário ir 
progressivamente, eu posso dizer, na descida dos planos dimensionais, a fim de não destruir qualquer 
parte do que quer que seja. 
 
Questão : as embarcações presentes atualmente ao redor da terra também têm um papel de 
proteção da humanidade ? 
 
Bah agora que vocês estão liberados e que o Apelo de Maria está ao alcance do ouvido, se posso dizer, 
vocês não têm mais necessidade de proteção.  A noção de proteção é ausência de Liberdade. 
Certamente que há necessidade de proteger, ir progressivamente nos processos da Liberação que, eu 
os lembro mesmo assim, não data de ontem, hein. Até mesmo antes que nós interviéssemos 
diretamente, o processo da Liberação começou, imediatamente após minha partida e a partida dos 
grandes mestres. É algo que se constrói, ou seja que nós somos obrigados, ali onde estamos, a cada 
vez que um grupo de Melchisedeques deve liberar um sistema solar, ele deve encarnar nesse sistema 
solar, ou seja perder sua individualidade para a inicialização de um novo ciclo, e percorrer esse ciclo. 
Sobre este mundo, eram os Élohim, porque foram cinco vezes que os Melchisedeques tentaram liberá-
lo, portanto nós fizemos apelo às origens estelares diferentes muito simplesmente, que estavam mais 
adaptadas às condições da Terra. 
 
Da mesma maneira que hoje neste mundo vocês têm a informática, e nos mundos onde a consciência 
está confinada nos circuitos informáticos, nós teremos necessidade de seres que encarnam, que 
aceitem esse sacrifício e que eles conheçam a informática antes mesmo de nascer, porque as 
lembranças lhes retornarão em parte, eles serão muito hábeis. Vocês veem, aliás, hoje vocês têm 
crianças que penetram nos computadores desde dez-doze anos, que são capazes de criar códigos de 
maneira natural – é sua linguagem, a linguagem binária -, e será necessário encontrar seres que têm 
um mínimo de conhecimento do funcionamento da informática, do aspecto exterior, não dos 
mecanismos técnicos hein, não é necessário. 
 
Vocês veem, portanto a cada vez se tenta adaptar os seres que vão descer para liberar um sistema em 
função das contingências do mundo a liberar. Porque tanto é possível, como vocês o têm, Bidi, e isso 
desde aquele ciclo lá, mesmo no confinamento, vocês têm indivíduos que se liberam , mas eles são 
quantos em relação ao coletivo ? Muito poucos. Houve quantos Bidi sobre esta Terra ? Muito, muito 
poucos. Ele o sabia, ele o disse aliás. A maior parte dos mestres param – e é lógico, não é um erro – no 
Si. Mas colocar o Si à morte, se posso dizer – é simbólico hein, o Si se apaga de fato -, não podia ser 
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realizado senão em condições particulares. Essas condições prévias, eram as condições prévias às 
Núpcias Celestes, foi o que Anael expressou sobre a Verdade absoluta e a Verdade relativa, por 
exemplo, o que foi exprimido também sobre o Abandono à Luz. 
 
Então certamente, liberar um mundo onde as consciências estão confinadas nos circuitos impressos 
(porque é exatamente isso), necessita mesmo, quando da encarnação nesses circuitos impressos, uma 
certa bagagem, se posso dizer. Isso não me concerne absolutamente. 
 
E lembrem-se que quando nós liberamos um sistema solar, é um sistema solar de cada vez, nós lhes 
dissemos, porque é necessário mobilizar forças colossais. E depois nós devemos, nós também, 
respeitar os contratos que foram assinados a fim de conduzir a experiência o mais corretamente 
possível, tenha ela sido a mais catastrófica possível. Nós não temos o direito de interromper por nossa 
Luz. Mesmo a Fonte não pôde fazê-lo quando ela sintetizou um corpo, e ela não pode fazê-lo, sem isso 
ela violaria a liberdade da consciência e cairia no jogo dos fantoches ; aliás é o que chegou a alguns 
seres que trouxeram a Liberação sobre esta terra e que se encontraram apanhados eles mesmos. Mas 
não é grave, eles reencontrarão instantaneamente quem eles são no Apelo de Maria, antes mesmo da 
estase. Vocês sabem que há uma latência, hein, entre o Apelo de Maria e o início da estase. 
 
Questão : são sempre os Arcontes que estão no origem do confinamento ? 
 
Ah, são sempre os mesmos, hein, são sempre os mesmos. Agora vocês sabem, uma vez que é sobre a 
terra... neste sistema solar que isso se passou, que as primeiras ejeções das radiações emitidas pelos 
Nephelim, desde Bételgeuse na constelação de Órion, expulsou a embarcação Arcôntica, hein, que se 
chamava também Nibiru – eles sabem o que copiar -, que era essa esfera de metal gigantesca que 
curvava o tempo, que fechava o espaço-tempo ; é isso o confinamento, nós explicamos há muito 
tempo.  Mas mesmo nós, quando se produziu esse evento no final das Núpcias Celestes, ou seja 15 de 
agosto de 2009 e que o Sol então... permitiu que os corpos de Existência não estivessem mais 
confinados e que alguns puderam se unir, eu já lhes disse no início da semana que nós teríamos 
surpresas, e aliás eu creio que o canal lhes falou também. 
 
Portanto vocês veem, isso necessita construir, elaborar os jogos, as estratégias, e assim como os 
Arcontes – mesmo que eles estejam estabilizados em dimensão intermediária de vida sobre Saturno – 
nós sabemos assim como eles que nós somos, eles como nós, imortais. Assim estamos dispostos para a 
briga, mas o combate não acabaria nunca. Portanto o combate, quando Miguel disse que ele combate, 
não vão imaginar um combate como vocês os têm nas representações com a espada de Miguel.  A 
espada de Miguel, é antes de tudo a espada da Verdade.  É apresentando a Verdade deitando abaixo o 
dragão que se suprime seu auto-confinamento, mas jamais se pode matar a essência de uma 
consciência, e é necessário admitir que os Dracos – o que quer que eles tenham feito na Ilusão deste 
mundo onde a forma de manifestação carbonada era livre de início, eu os lembro – não estão 
dedicados à géhenne (N.T. do hebraico significa inferno)  ou ao desaparecimento.  Eles são mesmo, eu 
os lembro, os administradores da vida, não para dirigi-la como eles fizeram, mas para se assegurar 
justamente de que os seres e as consciências permaneçam livres. 
 
É simplesmente uma ideia deformada que foi emitida há muito longo tempo, que lhes fez dizer : « Bah 
se nós os impedimos de sair do jogo, talvez eles vão gostar disso ? Através do sofrimento, através 
dessa espécie de escravidão, talvez depois eles vão se tornar ainda mais fortes. ». Bom, é um raciocínio 
torto, uma vez que a experiência deve permanecer livre, onde quer que ela seja, sobre qualquer 
planeta que isso seja no nível dimensional. 
 
Era, vocês o sabem, o jogo da consciência e a liberdade de consciência de manifestar um corpo. Mas 
desde o instante em que a ligação ao Absoluto se encontrou esquecida, os Arcontes e vocês, e nós 
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quando estamos encarnados, nós não lembramos mais que nós somos Absolutos, e a espada de 
Miguel que combate no céu e que vem arar o céu e tudo, é simplesmente re-informar a matéria com 
sua origem.  Mesmo que o sacrifício do Jesus-Cristo histórico sobre a cruz disseminou seu sangue 
sobre a terra e permitiu a transformação da terra para permitir o que se passa somente hoje, desde 
trinta anos, vocês veem, desde 33 anos. Quase 33 anos. 
 
Outra questão. 
 
Questão : o que é a géhenne da qual você acabou de falar ? 
 
A géhenne ? Eu nunca falei da géhenne. 
 
Questão : sim. 
 
Sim ? Ah eu perdi a cabeça, como vocês então. A propósito de que eu falei da géhenne ? 
 
Questão : a propósito do confinamento, que os Arcontes não deviam retornar à géhenne. 
 
Sim, a géhenne, é o tohu-bohu primordial das primeiras manifestações, se posso dizer, de consciência, 
com a organização que fazia... que era balbuciante, se posso dizer.  As formas de vida, vocês sabem, 
são infinitas, e as primeiras... há éons e éons, quando a consciência criou  para o Absoluto um corpo de 
manifestação, eram de início sóis, e a vida se organizava em seguida segundo padrões ligados aos 
cristais, vocês o sabem também, que permitem segundo a atmosfera e quando dos primeiros 
gases/sólidos (como alguns planetas são gasosos), agenciar formas estáveis que podem usufruir, nesse 
terreno de jogo que é esse planeta e essa dimensão, para se divertir. Não há finalidade uma vez que 
tudo é perfeito. É como quando uma criança joga, é somente pelo prazer de jogar. 
 
Então depois, no prazer de jogar, quando a consciência cresceu, se posso dizer, nas experiências e 
manifestações, vocês têm aqueles que eram de algum modo os agentes de segurança da experiência – 
que era livre -, que se acreditaram autorizados para outra coisa, Eram os Arcontes, alguns Arcontes, 
não todos. Vejam, no que foi nomeado a gnose, se diz que este mundo é obra de um demiurgo, de um 
criador louco, Bidi lhes disse de diferentes maneiras. Vocês imaginam a crueldade deste mundo em 
que nós estamos ?  A crueldade onde uma consciência, para viver, é obrigada a comer uma outra 
consciência. Mas isso não existe em outros lugares, isso. Mesmo se os Arturianos adoram se trucidar 
com os Arcontes, eles respeitam as regras do combate notável, e depois de qualquer maneira a morte 
não quer dizer nada para eles.  Os Arcontes simplesmente esqueceram. Portanto se se chegar a matá-
los, eles renascem instantaneamente, mas eles repassam pelo Absoluto e acabou, o Arconte está 
redimido, ele muda de cor. Falou-se de tudo isso há muito, muito tempo. 
 
Questão : o que eles fizeram sobre a terra arrisca se reproduzir ? 
 
Em outros mundos ? Não acabou, porque assim que os sistemas, a totalidade dos sistemas estava 
confinada, o olá foi emitido.  A dificuldade, é quando está confinado, para liberar, mas antes do 
confinamento, não há nenhuma possibilidade de infringir, se vocês querem, a lei do Um. Eles infringem 
aqui porque é uma experiência que tinha, como a Fonte lhes disse, tinha sido permitida no início, mas 
que muito rápido se tornou  uma catástrofe. Mas devido ao confinamento, era impossível retornar 
atrás. Foi necessário encontrar estratégias, e aliás às vezes, em acordo com alguns Arcontes redimidos, 
como se disse na época, que vão trazer a sua ajuda. 
 
Ou seja que com efeito, é como quando vocês crescem, vocês sabem, quando vocês são jovens, vocês 
jogam, vocês dizem : « Pan, você está morto », o outro se levanta. É um jogo, de acordo ? E depois 
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vocês observam que quando vocês crescem, muitas vezes vocês observam nas crianças, vocês não 
gostam de perder, é claro, e a partir desse momento, o que é que vai se passar ? Leva-se a  a sério, e 
então vocês tentam controlar tudo para que isso vá ali onde vocês querem. 
 
Eu já lhes disse, mesmo os maus rapazes sobre a terra têm tanto de Luz quanto vocês, mas eles 
puseram tantos véus, tanta avidez pela matéria, que eles não podem vê-la. 
 
Questão : então aqueles que nos confinaram estão ainda mais confinados do que nós ? 
 
Eh sim, perfeitamente. Eles tinham mesmo, se posso dizer, na experiência do jogo da consciência, uma 
sagrada solidez para justamente evitar esse gênero de coisa, e foram eles que cometeram essa 
experiência.  Mas bom, não é grave, porque como Bidi, e como nós lhes dissemos já desde muito 
tempo, tudo isso é uma ilusão. Mas foi bem necessário contar-lhes a história para suscitar de algum 
modo, alguns de vocês têm chamado isso de o bastão e a cenoura, mas foi necessário suscitar uma 
adesão antes de liberar essa adesão, nós lhes temos dito muito claramente. Vocês veem ? 
 
Assim se Bidi lhes martela, lhes dá o mantra « Eu não sou esse corpo », isso nada quer dizer para um 
Arcanjo por exemplo, uma vez que seu corpo, são formas diferentes segundo as dimensões, e 
evidentemente que é Absoluto, bem evidentemente que ele está em uma forma, mas ele não foi 
liberado, ele já é livre.  Vocês veem a diferença ? Sobre a terra, toda a problemática, certamente, é o 
medo – o medo ou o Amor, eu lhes repeti muitas vezes -, mas a problemática de início, se posso dizer, 
não é o medo.  O medo vem depois, justamente com o corte, a separação.  O que é que está no início, 
que é mais importante, antes mesmo do medo ? 
 
Questão : o esquecimento ? 
 
Eh bem, é justamente o fato de ter a ignorância de quem vocês são, portanto o « Eu sou » é 
indispensável, e depois, se desembaraçar do « Eu sou » que está ligado à manifestação. É isso que é 
essencial. Então eu disse o medo ou o Amor, é sempre verdadeiro, mas o medo não está ligado senão 
à ignorância, não ao não conhecimento. Porque conhecer, isso quer dizer que vocês nascem com (N.T. 
Aivanhov se refere às palavras conhecer e nascer- connaître  e naître – assim conhecer é nascer com), 
portanto vocês não podem buscar o que vocês conhecem, ou seja seu nascimento, então que, como 
dizer, então... sim pode-se dizer isso, o que é importante, além do medo e o Amor, é vocês se 
acreditarem identificados a esse corpo. 
 
Vocês não podem, e eu creio que Bidi também lhes disse, mas agora eu posso lhes dizer também 
completamente da minha maneira, eu posso me dirigir à sua pessoa e lhes dizer :  enquanto resta em 
vocês o menor sentido, a menor ideia de ser uma pessoa, vocês não podem estar livres.  É por isso que 
nós temos insistido sobre o fato de deixar a pessoa e que hoje, o que era irrealizável mesmo durante 
as Núpcias Celestes, mesmo durante as Núpcias Celestes enquanto o núcleo cristalino da Terra não 
estava desperto, em todo caso religado à vibração da Luz original alinhada sobre Sírius, de acordo ?  A 
partir daquele momento, após as Núpcias Celestes, alguns de vocês viveram a Liberação, nós o vimos, 
mais ou menos completa, ou seja eles sentiram a Onda da Vida subir. Ela talvez subiu até o coração, e 
aí é a Infinita Presença, isso dá, se posso me expressar assim, um vislumbre do que é o Absoluto, mas 
não é tudo, é necessário que isso vá mais longe. 
 
Portanto enquanto existe a menor veleidade de crer que vocês são esse corpo, e isso vai muito longe, 
uma vez que se Bidi hoje – e somente hoje -,  lhes fez afirmar uma negação : « Eu não sou esse 
corpo »...A segunda frase, era o que já ? « Eu não sou esse mental, eu sou a Liberdade e a Verdade. ».  
 
Questão : a Verdade. 
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É sensivelmente semelhante. Eu sou a Verdade, mas a palavra foi escolhida. Como vocês vão 
descosturar seu consciente com isso ? Muito mal. Até o dia em que vocês realizam que sendo a 
Verdade, vocês não podem ser de maneira alguma o corpo ou o mental, é tão simples assim.  Isso 
cria... como se chama isso ?  É um pouco o que vocês poderiam  chamar, em seu mundo,  tem níveis a 
mais de manipulação do que nós, a estratégia do choque.  Vocês creem... há um nome para isso eu 
creio, em sua língua... uma distorção dos conceitos, esperem... a palavra é « dissonância cognitiva », 
ou seja... então é claro, os manipuladores, eles trabalham todos sobre a dissonância cognitiva lhes 
afirmando verdades que não são verdadeiras, praticando exatamente... invertendo todas as 
coisas.  Aliás é o que sempre fazem os Arcontes, eles são incapazes de criar, eles podem apenas 
inverter, vocês veem, isso eu também lhes disse há muito, muito tempo. 
 
Agora hoje, seu corpo, vocês não podem negligenciá-lo, é necessário se ocupar dele. Ele tem 
necessidades, a sociedade tem necessidades em relação a esse corpo, vocês não podem se subtrair 
disso.  Vocês podem, se vocês vão aos Himalaias e vocês não dependem mais da pessoa, nem de uma 
sociedade, nem de dinheiro, nem mesmo de alimentação... se vocês querem, façam, não importa, mas 
muitas vezes se tem necessidade de vocês aqui mesmo, embora a verdadeira Liberdade pode ser não 
importa onde. Mas enquanto vocês não estão liberados e instalados nessa Paz definitiva, como disse 
Bidi, ele de início bateu com o pequeno martelo, ele criou voluntariamente esse mantra que eu 
ainda  não decorei aliás...  « Eu não sou esse corpo, eu não sou esse mental, eu sou a Verdade ». 
 
Acreditem que quando vocês dizem « Eu não sou esse corpo », se vocês não estão liberados, vocês vão 
primeiramente aceitar isso facilmente, e o corpo vai aceitá-lo ? Bem não,  porque vocês têm a 
consciência fixada ao corpo, e vocês estão tão habituados a que tudo se imprime no corpo e se 
manifesta através do corpo que é necessário encontrar um meio, de início de expandir sua consciência, 
o que foi feito com as vibrações e as Núpcias Celestes.  É necessário começar a lhes falar dos conceitos 
errôneos deste mundo, mas é preciso que esses conceitos e essas vibrações se imprimam no corpo e 
na consciência, e nesse momento, uma vez que essa construção está terminada, pode-se desconstruir 
tudo, e vocês também. 
 
É nesse momento que se fala, se vocês querem de Krishna, que se fala também do deus que vai 
destruir a forma.  A destruição da forma não é uma destruição nas outras dimensões, porque seu 
corpo de Existência faz parte de... ele é eterno, mesmo se ele não é a Eternidade. É um veículo, mas 
vocês sabem que esse veículo muda de conformação, de potencial segundo as dimensões e os mundos 
explorados, isso vocês o sabem, mesmo se vocês não o vivenciaram.  Mas o que eu quero dizer por 
isso, é que em meio a sua estrutura, aqui onde vocês estão, efetivamente como isso já foi dito desde 
anos, em aproximação do corpo de Existência, em resistência desse corpo de Existência, em fusão e 
em dissolução da matéria no Espírito, ou seja que vocês espiritualizaram a matéria. É por isso que 
sempre se disse que enquanto vocês estão encarnados, a Ascensão se passa aqui com o corpo, muito 
simplesmente. 
 
E criando essa dissonância que é efetivamente ao fazer duas frases negativas, que aliás o mental não 
pode aceitar, diz ao seu mental que vocês não são o mental, vocês vão ver, isso vai se passar assim, 
mas esse mantra, antes de desaparecer no sono, ou no momento do retorno do sono, tem 
virtudes,  eu não sei se há entre vocês – sim, ah aliás a questão era isso – quem viveu, mas vocês vão 
ver isso, isso vai... como vocês dizem, isso vai disparar. Porque o momento chegou. 
 
Se nós simplesmente lhes tínhamos dito isso, imaginem se não houvesse a história que foi construída e 
na qual eu me apresentei, ou se  Bidi tivesse vindo antes de todo o resto, mas todo mundo teria 
fugido, ninguém teria podido ficar, e aliás alguns mal conseguiam ficar na época, hein,  talvez vocês se 



149 
 

lembrem.  E hoje vocês viram, vocês não são mais incomodados para a maioria pela voz, e vocês se 
sentem transpassados. É normal, é o objetivo procurado. 
 
Nós não fazemos as coisas por acaso, elas foram organizadas, planejadas.  Certamente que nós 
adaptamos nossas estratégias em função dos eventos, como quando se passou o que se passou no fim 
das Núpcias Celestes e nós estivemos desesperados de ver que os corpos de Existência não tinham 
chegado ao destino, em todo caso no Ocidente.  Em outros países, por exemplo alguns países da 
América latina, isso não colocou problema, mas globalmente, no nível coletivo, isso foi, não um 
fracasso – isso falhou -, mas não foi um fracasso, foi alguma coisa que não estava prevista, portanto foi 
necessário encontrar a parada.  Vocês veem ? A Liberação de um mundo, não é um Bidi que chega e 
que diz : « Vocês estão livres ». Hoje é possível lhes martelar e lhes transpassar, mas imaginem, 
mesmo em 2012, quantos fizeram meia volta correndo ? Agora é diferente. 
 
Eu creio que está na hora. 
 
Você crê ou você está seguro ? 
 
Estou seguro. 
 
Então caros amigos, eu os amo de um Amor mais do que profundo, e eu lhes digo pleno de Alegria a 
cada minuto, e sobretudo para amanhã com Cristo, Maria e Miguel. Eu os abraço. 
 
Até breve. 
 
 

*** 
 
 
Tradução do Francês: Ligia Borges 
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