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URIEL - Setembro de 2017 
 
Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. Bem amados filhos da lei do Um, que a Paz, 
o Amor e a Verdade se instalem. 
 
… Silêncio… 
 
Escuta-te e ouve-te. 
 
O tempo para o regresso começa a contagem decrescente. Em poucos dias, na festa dos Arcanjos, 
a espada da Verdade levada por Miguel me  será transmitida a fim de  cortar tudo o que pode, de 
forma ilusória, impedir ou frear vosso regresso na Verdade. 
 
Escuta-te e ouve-te além de qualquer palavra, no silêncio do teu coração.  Cada sopro de tua vida 
está cheio da benção da Eternidade. 
 
Eu te convoco e eu te convido, no dia dos Arcanjos, a celebrar cada sopro e cada momento no 
decorrer do teu dia para te ligares a ti mesmo, a fim de te ouvir, a fim de te escutar, na verdade do 
teu coração. 
 
Na hora em que tudo está concluído e onde tudo se conclui na densidade final deste mundo, eu 
venho e virei cortar em cada um de você o que foi visto e que ainda pode freiar o impulso da 
Verdade, o impulso da tua  beleza. 
 
Vim nestes dias que precedem a festa dos Arcanjos convidar-te à ronda dos Arcanjos, à ronda da 
Vida, à ronda da Unidade, colocando fim às últimas armadilhas da ilusão de vida deste 
mundo.  Lembra-te de que tu não tens nada a aperfeiçoar que já não seja perfeito de toda 
eternidade.  Lembra-te do que tu és sempre, apesar das aparências e dos véus ainda presentes 
neste último tempo onde o tempo não tem mais de ser contado nem descontado. 
 
Escute o que diz o coração da Vida, escute ao que te chama a Liberdade e vive a Inocência da 
Infância, a inocência do que é verdadeiro, onde nada pode ser dividido, onde nada pode ser 
tirado. 
 
 
Faça do dia da celebração dos Arcanjos um dia de graça total, colocando-se no acolhimento 
incondicional da Verdade. 
 
Cada dia que te aproxima desta festa deve ver a tua Presença se magnificar e se desenvolver, 
sejam quais forem as resistências, sejam quais forem os inconvenientes, o que quer que seja que 
tu acreditas,  dando-te a colocar fim a toda crença e a toda ilusão.  Pois vendo a verdade de teu 
coração, tu te reconheces nessa verdade, e todas as verdades que apenas passaram te aparecerão 
pelo que elas são : as ilusões e as falsidades. 
 
A potência, então, da tua Presença, virá consumir, pela graça do Fogo Ígneo, tudo o que pode 
ainda te limitar ou frear. Não há data, se não é a que está inscrita em teu calendário humano, que 
sobrevirá poucos dias depois do início do outono, e virá te afirmar e te reforçar na verdade da tua 
Presença eterna. 
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Nesse dia que se aproxima, una-te em totalidade  à verdade do teu ser e deixe fazer, nos ateliês da 
Criação, a Luz que modela tua eternidade reencontrada. Nesse dia de festa, o corpo de Existência 
de cada um aparecerá na nudez de seu esplendor. O Fogo Ígneo virá consumir o que, para talvez 
cada um de você, não pôde ainda ser consumido em totalidade. Não tens nada a preparar, não 
tens nenhuma regra a observar, se não é estar presente a ti mesmo e acolher em totalidade  a 
herança de teu presente. No seio da tua Presença, onde quer que tu estejas nesse dia, em 
qualquer ocupação efêmera que tu estejas, não te esqueças de render graça, não te esqueças de 
celebrar o regresso e a manifestação da tua eternidade. Seja humilde, doce e paciente contigo 
mesmo, assim como com as circunstâncias que devem se desenrolar e se desenrolarão. 
 
Acolhe com a mesma qualidade e a mesma intensidade tudo o que a vida te apresentará, porque a 
vida te fará o presente da vida eterna. Qualquer que seja a visibilidade, ou não, do sinal celeste, os 
tempos estarão concluidos, com firmeza e certeza, dando-te a te liberar do que ainda pode te 
parecer impedir tua plena liberdade e tua plena autonomia. 
 
Não se deixe levar, nesse dia, por nenhum evento deste mundo, mas deixe-se levar ao mais 
profundo do teu coração, aí onde reside o Cristo, aí onde reside a Fonte, aí onde Maria desdobra 
seu Manto Azul da Graça. 
 
Tu que és o amigo e que és o amado, experimentarás por ti mesmo que não há nada a temer, e 
sobretudo que não há nada a perder, apenas vãs ilusões ligadas aos teus hábitos e às certezas 
neste mundo, dando-te então a ver e a viver que nenhuma verdade deste mundo saberia tocar a 
Verdade eterna ; só teu coração o pode. 
 
Tu que és o amigo, que és o amado, te lembrarás então, nesse dia ou a partir desse dia, a 
totalidade do que é a chama eterna, teu Espírito, que permite toda forma.  Não haverá mais 
esquecimento possível.  Não poderá mais  haver aliás reticência a esse Fogo Ígneo. 
 
 
Olha em ti. Cada vez que o mundo te chamar, quer seja por uma alegria pessoal ou por um evento 
coletivo, mergulhe em profundidade em ti para te revivificar, para te aliviar, e para que nenhuma 
ilusão possa ainda te perturbar nem te alterar. 
 
 
Então a resiliência e tua alteridade serão teu lote cotidiano. Tu serás ressuscitado no Espírito de 
Verdade, permitindo-te viver o que restará de dias antes do Apelo de Maria, qualquer que seja o 
estado de teu corpo, qualquer que seja o estado de teu mundo, na mesma serenidade e na 
mesma paz, provando a ti que essa paz não depende de nenhuma circunstância nem de nenhuma 
condição deste mundo, mas repousa em integralidade sobre a Eternidade revelada. 
 
No dia da festa dos Arcanjos e doravante nos dias que precedem, nós estaremos presentes na 
ronda de teu coração, no seio de teu coração ascensional. Que tu o percebas ou não, não mudará 
nada à verdade do que é para viver e que será vivido. 
 
A preparação não corresponde, eu te disse, a nenhum dogma e nenhum rito, mas simplesmente 
preparar-te para aceitar a verdade de teu coração.  Quer tu já a conheças ou quer ela te seja 
desconhecida, não mudará nada. 
 



5 
 

Nesse dia dos Arcanjos, a Teofania não será mais somente um sinal, mas uma evidência de cada 
instante, nós o esperamos, para um número sempre maior entre vocês.  Da qualidade de vosso 
silêncio, de vossa capacidade de acolhimento, desenrolará e permitirá que a Alegria predomine, 
que a Paz não seja apagada por qualquer raiva ou apreensão, ou qualquer dúvida que seja. 
 
A partir de hoje, dia em que tu me lês ou me ouve, tenha um pensamento para o Arcanjo. Que 
seja meu nome ou qualquer outro nome, o que é importante além da função, nestes tempos 
particulares, é a vibração do arquétipo do que é o Arcanjo, que, eu te lembro, é também o que tu 
és, se todavia tu decides viver isso no seio de tuas experiências da Liberdade.  Lembra-te que 
ainda hoje, qualquer que seja tua abertura, qualquer que seja teu despertar, qualquer que seja tua 
liberdade interior, ela é apenas o reflexo desse Amor incomensurável que não poderá mais ser 
freado por qualquer matéria ou condição que seja. 
 
Que o Apelo de Maria aconteça antes ou depois não mudará nada quanto ao que é para viver 
nesse dia de graças e de bençãos que nós, Arcanjos, assim como o conjunto dos Anciões e Estrelas 
e os povos da natureza que celebrarão conosco e com vocês. Não se trata de pedir o que quer que 
seja, trata-se simplesmente de estar presente e acolher, de render graças, e enfim de ouvir-te em 
verdade, e a fim de viver-te em verdade. 
 
Pela minha espada, serei o assento e a fundação do teu templo regenerado, da beleza do teu 
sorriso, da Verdade expressa e manifestada. Então você poderá  ouvir-te, então você pode 
escutar-te, além de toda idéia e de todo pensamento, além de toda história e de qualquer 
condição, te restituindo então à inocência da experiência e ao jogo livre da consciência. 
 
 
Para muitos de cada um de vocês, haverá evidência a nenhuma outra comparável, em qualquer 
experiência que cada um de vocês tenha vivido.  A beleza do coração, a beleza da Verdade e a 
beleza do Amor que não dependem de nenhuma atração nem de nenhuma sensibilidade, mas que 
é a evidência da perfeição, começará a te aparecer, e sobretudo começará a ser vivida, em toda 
liberdade.  Quando da ronda dos Arcanjos, na festa dos Arcanjos, haverá inumeráveis graças que 
são em definitivo apenas o que te é devido e a tua restituição a ti mesmo. Não há nenhum esforço 
nem nenhum mérito, pois isso é o atribuível de cada um, qualquer que seja teu estado, qualquer 
que seja a pessoa ainda diante da cena. 
 
Isto de que falo se desenrolará certamente antes de tudo no espaço de teu templo sagrado, nas 
profundezas de teu coração.  Não te demores no espetáculo do mundo, pois em qualquer 
sofrimento que tu possas perceber, há atrás, no instante seguinte, a maior alegria. 
 
Aí está o verdadeiro renascimento, a verdadeira ressurreição, aí onde jamais a palavra « morte » 
poderá existir, aí onde nunca mais qualquer esquecimento poderá sobrevir. 
 
Minhas palavras, neste dia em que tu me lês, em que tu me ouves, serão breves. 
 
Tenha-te pronto e lembra-te : não há nada a preparar, no exterior como no interior, simplesmente 
estar aí, em humildade e na simplicidade. 
 
Para muitos entre vocês, essa verdade será infalível. 
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Neste período prévio ao dia dos Arcanjos, cada dia, cada minuto, vos é ofertada a oportunidade de 
viver a Graça, qualquer que seja vosso estado em meio ao efêmero. 
 
… Silêncio… 
 
Então você não terá mais necessidade de palavras, você não terá mais necessidade de pedir, nem 
de esperar, nem de desejar qualquer evento que seja. Por teu estado então, tu terás a prova 
absoluta e total do que tu és, sem ter necessidade de crer, sem ter necessidade de construir 
qualquer história, simplesmente estando aí.  Eu estarei aí. Como a Fonte te disse, ela não te deixa 
mais ; também eu te digo, estou ao teu lado, como estou em ti.  Como um espírito perfeito 
poderia falhar em qualquer elemento que seja em meio a ronda das criações e das 
descriações ?  Arcanjos, Anciãos, Estrelas, povos da natureza, civilizações intergalácticas, tudo está 
presente. Revele-o, sem esforço, pelo acolhimento em unidade e em verdade do que sempre 
esteve aí. 
 
Deixarei Maria, Rainha dos Céus e da Terra, expor talvez mais detalhes.  Quanto a mim, vos dei as 
linhas e os eixos maiores. 
 
A maior das preparações interiores se fará por ela mesma, sem vossa contribuição pessoal, entre o 
equinócio e o dia dos Arcanjos. Haverá portanto uma nova intensidade de vosso Fogo Ígneo em 
vós, vindo de maneira temporária vos distanciar da cena do mundo a fim de que muito  inteiros e 
unificados, vocês permaneçam o mais possível na Verdade e na beleza. 
 
Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. Estou com vocês desde agora e pela 
Eternidade, de maneira mais sensível e perceptível. Escute e ouça, além de minhas palavras, na 
pureza de teu coração, o que isso significa e o que isso representa. 
 
… Silêncio… 
 
Então, no Fogo Ígneo, eu selo minha Presença em teu coração ; no Fogo Ígneo, eu selo tua 
liberdade, inviolável. 
 
Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, e eu te digo : vá em paz, no Amor e na 
Verdade, e deixe a alegria de teu coração restaurar a Verdade.  Eu te saúdo e permaneço em tua 
morada de Eternidade, e não esqueça esse encontro temporal onde tu serás reunido ao teu 
coração e à tua eternidade, em tua intimidade. 
 
Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. Que meu branco resplandeça na alegria de 
teu ser. Por tua Presença, tu és benção. Até logo e até sempre 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Ligia Borges 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/09/18/uriel-septembre-2017/ 
 
PDF (Link para download) : Uriel - Setembro 2017 
  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/09/18/uriel-septembre-2017/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCYlVMc0dwTzgxbW8
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MARIA - Setembro de 2017 
 
 
Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.  Filhos bem amados, partilhemos juntos, 
primeiramente, um instante de comunhão e de Teofania, na Paz do coração. 
 
… Silêncio… 
 
Que o Manto azul da Graça recubra vossos ombros. 
 
Minha intervenção faz sequência à de Uriel.  Ele com efeito vos incitou a manter-vos no coração, 
em um período preciso ; não se trata de um encontro conosco mas de um encontro com vocês 
mesmos.  Entre o equinócio de outono (primavera no hemisfério sul) e a data da festa dos 
Arcanjos, estão com efeito reunidas um certo número de condições, no nível celeste e terrestre, 
que vão ver se produzir um afluxo importante de radiações vindas do céu e vindas da Terra, que 
vossos diversos instrumentos de medida poderão estimar em seu justo valor e que vosso coração, 
sobretudo, estimará, no interior de vocês. 
 
Com efeito, durante esse lapso de tempo, vocês constatarão para muitos entre vocês um 
mecanismo que poderão chamar expansão ou alargamento de vossa consciência, mas isso será 
sobretudo a ocasião, se eu posso dizer, de viver o coração de maneira a mais natural que seja, de 
ter um vislumbre, ou a totalidade para alguns, do que é a Eternidade, mesmo nessa carne e nessa 
consciência ordinária, limitada, onde vocês se mantêm ainda. 
 
A intensidade, de fato, da tripla radiação – da Fonte, a radiação ultravioleta do Sol, e a radiação do 
Espírito Santo de Sírius – será aumentada de maneira importante.  Em reação e em ressonância, 
certamente, o núcleo cristalino da Terra exercerá um impulso de Luz importante.  Como vos disse 
o Arcanjo Uriel, qualquer que seja a data de meu Apelo – que ninguém conhece -, esse evento 
efetivamente terá lugar.  É uma sucessão, de fato, de radiações, de impulsos, chamado-vos todos, 
cada um de vocês, a se reencontrarem no coração antes do que em qualquer outra coisa. 
 
A qualidade da consciência, nesses dias, assim como a qualidade das radiações das quais acabei de 
falar, será suficientemente importante para permitir a muitos entre vocês, nós esperamos e nós o 
desejamos ardentemente, descobrir a verdade do coração, não na cabeça, não nas idéias, mas sim 
a vivência íntima de vosso face à face entre o efêmero e o Eterno.  Como vos estipulou o Arcanjo 
Uriel, não é necessário utilizar qualquer protocolo ou qualquer ritual que seja, mas sim estar 
presente a vocês mesmos em toda inocência, em toda espontaneidade, e estarem talvez 
vigilantes, ou se vocês preferem observadores, do que se desenrolará em vocês. 
 
O auge desse processo, certamente, será atingido no dia da festa dos Arcanjos, mas para cada um 
de vocês, esse auge, de maneira individual, poderá se produzir apressadamente, não importa qual 
dia entre o equinócio e a festa dos Arcanjos.  Isso se reproduzirá, não uma única vez mas 
numerosas vezes e eu não posso ainda especificar mais do que isso, esperem ser chamados por 
vossa Luz, chamados por vosso coração, para viver algo que talvez vocês já viveram ou que talvez 
vocês jamais viveram mas que, em um caso como no outro, virá iluminar, se posso dizer, do 
interior, além de vossa cabeça e de vosso mental, de vossa pessoa, vos fará levantar talvez, mais 
ou menos completamente, os últimos véus da separação. 
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Não haverá melhor prova, se posso dizer, da realidade e da verdade do coração até meu Apelo. Eu 
sei pertinentemente que o Comandante, quando de sua intervenção no final de agosto, que ele 
teve a honra de fazer no meu lugar, vos estipulou que não havia mais Graças até meu Apelo.  O 
desenrolar do cenário da Terra nos permite esta oportunidade.  Lembrem-se que é questão de vos 
ligar a vocês mesmos, à vossa eternidade, e como isso foi dito tanto pela Fonte como pelo Arcanjo 
Uriel, de acolher o que vai se apresentar. 
 
Ainda uma vez, vocês não têm necessidade de vos preparar porque não há encontro formal, há 
simplesmente momentos, no decorrer de vossos dias e de vossas noites, que serão com toda 
evidência diferentes. Eu não posso vos explicar o desenrolar disso porque para cada um de vocês, 
é claro, o que se produzirá interiormente será profundamente diferente, mas a finalidade é 
exatamente a mesma : de algum modo, impulsionar em vocês vossa capacidade de deixar emergir 
o coração, a Verdade e a beleza,mesmo em meio a este mundo. 
 
Vocês poderão constatar por vocês mesmos, aliás, como eu disse, as modificações acontecendo 
sobre a Terra como no nível do Sol de maneira muito facil, me parece hoje, mas o mais importante 
não está aí.  O mais importante não são mesmo esses elementos talvez inesperados ou vos 
assegurando no já vivido, mas bem mais os resultados e os frutos que serão obtidos e que 
aparecerão claramente nos dias em que vocês o viverão, e certamente em seguida.  Trata-se, de 
fato, de manifestar o Amor – incondicionado e incondicional – de maneira mais ampla, mais 
perceptível e mais visível. 
 
Não estejam surpresos, qualquer que seja o desenrolar do que se produz para cada um de vocês, 
que, eu o repito, será diferente para cada um mas cuja finalidade é a mesma : permitir-vos 
manterem-se ainda mais perto nesse « vigiem e orem », que não é nada mais do que estar em 
acordo com a eternidade de vosso coração, de vossa Presença, e do Amor. 
 
… Silêncio… 
 
Isso será suficientemente perceptível, mesmo se não é compreensível, para observar, no decorrer 
da experiência, no decorrer desses impulsos, a modificação do que foi chamado vosso ponto de 
vista ou o posicionamento de vossa consciência, conduzindo-vos para alguns a descobrir o 
observador ou a testemunha, para outros descobrir o que se tem à montante da consciência, para 
outros enfim, um sentimento de leveza, uma lufada de Amor. Em outros casos, uma mudança que 
não pode ser especificada mais do que isso, mas que vos tornará de qualquer maneira mais 
atentos ao que se desenrola na Eternidade do que o nível que vocês tocaram, se posso dizer, ou 
vivenciaram, até o presente. 
 
Onde quer que vocês estejam sobre esta terra, que vocês estejam ocupados, que vocês estejam 
disponíveis, que vocês estejam prestes a dormir, isso não fará diferença ; é por isso que não há 
necessidade de preparação, que não há necessidade não mais de vos reunir, mas de pensarem em 
estar atentos, sem nada pedir, sem nada esperar, somente essa vigilância que permite estar 
atento e vigilante sobre o que se produz.  Que vocês chamem isso energia, vibração, consciência, 
corpo, desenrolar de vossa vida, pouco importa.  O importante, ainda uma vez, não é a experiência 
que vocês vão viver ou a soma das experiências que vão ser vividas durante esse lapso de tempo – 
que culminará certamente no 29 de setembro – mas bem mais provar a vocês mesmos, o que quer 
que vocês tenham vivido até o presente, uma verdade bem mais assegurada e bem mais imutável 
em vossa vivência. 
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Não é necessário, nesses face à face íntimos entre vossa eternidade e vosso efêmero, de pedir 
nossa ajuda. Quer isso seja pelo Canal Mariano ou no interior de vosso coração, vocês devem estar 
sozinhos face a vocês mesmos, em vocês mesmos.  Uriel, é claro, é de algum modo o mestre de 
obra do que se desenrolará durante essa semana que, eu vos repito, será profundamente 
diferente para cada um.  Portanto não é questão de vos dar as grandes linhas, mas eu posso 
simplesmente vos dizer que depois, e muito rapidamente, vocês constatarão, se posso dizer, as 
diferenças sucessivas que sobrevirão. 
 
O que se pode dizer simplesmente, é que os resultados atingidos, não da experiência mas em 
seguida, nos dias que seguirão, é uma maior facilidade para estar em paz, uma maior facilidade 
para serem espontâneos, uma maior facilidade para se abandonarem à Verdade.  De onde quer 
que vocês tenham partido antes dessa data, depois dessas datas vocês observarão que a Alegria 
aumentará, quaisquer que sejam os eventos da Terra, qualquer que seja o momento de meu 
Apelo, qualquer que seja a visibilidade dos sinais celestes.  Uma oitava será verdadeiramente 
atravessada nessa revelação e nessa dissolução que vos foi efetivamente apresentada antes de 
acontecer, embora nós não conhecíamos a data, no último trimestre de vosso ano de 2017. 
 
Atenção de não criar uma certeza pois, como vocês o sabem, a cada vez nós nos adaptamos, vocês 
como nós, às circunstâncias que nós encontramos. Mas todavia, é bem a primeira vez que nos 
parece que o conjunto das condições prévias estão reunidas a fim de permitir essa espécie de 
salto de consciência. Isso não tem, a priori, nada a ver com meu Apelo ; que acontecerá talvez 
durante este período ou bem mais tarde, neste ano, isso não tem nenhuma importância. Isso não 
tem nenhuma importância porque como o Comandante vos disse, não serve para nada buscar 
uma data porque a data já chegou. Ela está em vocês, em vosso coração, ela não é marcável em 
um calendário, mas é o Apelo da Luz como jamais isso se produziu, de maneira muito mais 
sensível mesmo, e para um maior número, do que o que pôde se produzir durante todos esses 
anos, que isso seja desde a primeira descida do Espírito Santo em 1984, ou ainda as Núpcias 
Celestes em 2009, ou as etapas seguintes. 
 
Não há urgência por isso, há somente, como vocês o sabem, de entrar em vocês. Continuar vossa 
vida no que ela vos pede para fazer, e ao mesmo tempo entrar em vocês, quer dizer estarem 
vigilantes, atentos ao que se produzirá.  A expressão do que se produzirá, eu vos disse, é 
extremamente variável, mas todavia, além da experiência e do que vos será dado a viver, o 
importante se situa justamente depois : as grandes mudanças sobrevirão no interior de vocês, em 
vossa maneira de funcionar, de ver as coisas, de maneira ainda mais intensa.  Mesmo se isso foi 
intenso para vocês, isso será ainda mais intenso ; se isso jamais existiu ainda para vocês, vocês o 
descobrirão então. 
 
Oh certamente, vocês o sabem, vocês não podem ser concernidos de maneira coletiva e total mas 
o número de meus filhos que serão tocados pela Graça aumentará de maneira muito sensível, 
permitindo de algum modo abrandar os eventos exteriores.  Como nós vos tínhamos anunciado e 
como vocês o veem, os Cavaleiros estão em operação de maneira mais e mais formal e evidente 
por toda parte sobre este mundo, mas como vocês o veem efetivamente, não é o conjunto da 
coletividade humana da terra que é tocada no momento, mas todavia isso é suficiente para abalar, 
eu diria, as falsas certezas do efêmero, pedindo-vos não para refletir mas de algum modo 
apreender-se, não de temor mas de Alegria. 
 
Frequentemente vos foi dito que quanto mais vosso coração fosse aberto, mais vocês viveriam 
vossa eternidade, mais vocês estariam na Alegria qualquer que seja a natureza dos eventos, 
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dolorosos para o ego, que se produzirão em vossa vida como no exterior de vossa vida, na escala 
do planeta desta vez.  Assegurem-se, não haverá nada de árduo, haverá certamente as imensas 
alegrias de descobrir um pouco mais, se isso já não foi feito, o que vocês são em verdade, além de 
toda busca, de toda intenção, de toda vontade, e de todo desejo. 
 
É por isso que a palavra acolhimento foi empregada : acolham, em verdade, em unidade. Não 
busquem compreender, agarrar, se apropriar do que se desenrolará em vossa vida, no interior de 
vocês, mas simplesmente estejam atentos a fim de que vossa consciência seja levada, se posso 
dizer, nas experiências, únicas ou múltiplas, que vocês viverão durante essa semana. O que quer 
que vos chegue em um plano exterior e visível, quer isso esteja ligado ao vosso ambiente, ao vosso 
país, aos Elementos, isso não terá mais nenhuma importância devido ao que se viverá para muitos 
entre vocês em vossa intimidade, em vossa consciência.  Isso vos levará a fazer a distinção entre o 
que está prestes a se desenrolar no plano do efêmero – e que torna-se cada vez mais coletivo – e 
o que está a caminho de se viver no interior de vocês, em vossa intimidade. Tudo isso vos foi 
largamente explicitado e evocado. 
 
Não há nada a acreditar, vos é suficiente simplesmente serem objetivos e verdadeiros no que vos 
concerne no interior de vocês em vossa intimidade, e também no que é observável na tela do 
mundo concernente não à loucura humana, mas bem mais ao desdobramento dos Elementos, e 
não mais a chegada da Luz que já está aí em quantidade, em profusão, mas eu diria no 
desdobramento do Éter, remetendo-vos ao que foi evocado há muitos anos por Sri Aurobindo 
concernente à fusão dos Éteres, quer dizer a instalação, em meio aos quatro Elementos, do quinto 
Elemento, ou seja o Éter que, eu vos lembro, está ligado à Porta ER mas também e sobretudo ao 
ponto ER de vossa cabeça que está ligado à Fonte de Cristal, ao Vajra, à Eternidade, à vossa 
supraconsciência, à Jóia. 
 
No mais vocês estarão, não prontos mas atentos, se posso dizer, ou vigilantes, no mais vocês terão 
a chance e a oportunidade de observar esse fenômeno que acabei de descrever. É efetivamente 
além das radiações vindas do cosmos e da Terra, do núcleo cristalino, que os elementos vão se 
ajustar, se modificar.  Isso concerne tanto à Terra, como à Água, como ao Fogo, como ao 
Ar.  Vocês não estão sem ignorar, o que quer que digam os céticos e aqueles que estão na 
negação, o crescimento das modificações ligadas aos Elementos e aos Cavaleiros acontecendo por 
toda parte, quer isso seja pela água, o gelo, quer isso seja pelos vulcões, quer isso seja pelos 
ventos, quer isso seja pela própria terra.  Assim portanto vocês constatarão um duplo movimento. 
Qualquer que seja o tipo de evento de vossa região, ou do globo inteiro, é sobretudo o paradoxo 
aparente entre essa Alegria que aumenta e esses eventos que podem ser considerados, segundo o 
ponto de vista efêmero, como algo totalmente anormal. 
 
Não esqueçam que vocês entram em cheio na última etapa do Apocalipse. Como vos disse o 
Comandante e como outros intervenientes vos disseram desde o início deste ano, o conjunto das 
profecias de todos os tempos, onde se volta vosso olhar e vossa leitura, vos anunciam exatamente 
os mesmos eventos mas simplesmente, vocês o sabem, a finalidade não é absolutamente a 
mesma para cada um entre vocês, respeitando assim vossa liberdade de escolha, vossa liberdade 
de Luz e vossa liberdade de consciência. Isso não tem nada a ver com o livre-arbítrio ou qualquer 
retribuição, pelo contrário, isso vos foi dito, isso é vosso direito, essa é vossa herança, essa é vossa 
natureza e vossa essência. 
 
Então vejam, não se trata somente de vigiar e orar esperando alguma coisa, mas simplesmente 
viver o que vocês têm a viver talvez com mais acuidade e mais atenção, mais observação. Esse não 
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é um grande esforço, tanto mais que vocês poderão, o mais frequentemente, durante essa 
semana, detectar por antecipação o que se produz no nível das radiações emitidas pela Terra 
como aquelas emitidas pelo Sol, ou pelos ventos solares e as radiações cósmicas. 
 
… Silêncio… 
 
Meu Manto azul da Graça se depositará em vocês. Ele é também vosso Manto azul da Graça, ele 
não é minha propriedade, ele é para cada um de meus filhos onde quer que eles estejam, o que 
quer que eles vivam.  Eu queria talvez esclarecer por que eu sempre me nomeio « Rainha dos Céus 
e da Terra ». Muito simplesmente porque quando da primeira exteriorização de consciência desde 
a Fonte, o Comandante vos falou de uma anomalia primária com um déficit do Feminino sagrado. 
Encontra-se que eu era uma das primeiras consciências a ter podido retificar imediatamente essa 
anomalia primária, eu levo o traço disso em mim, o que permitiu, à medida de éons e éons, e de 
ciclos e ciclos, fazer cessar essa anomalia primária.  Nesse sentido, eu sou Rainha dos Céus e da 
Terra, mas não vejam aí qualquer superioridade mas bem mais uma dedicação sem falha, como 
toda mãe sobre esta terra, ao que ela carregou em seu seio. 
 
Então eu não posso vos dizer : « Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida », como meu Filho, mas sou 
todavia a Mãe eterna que perdoa tudo e que acolhe tudo pois vocês são todos a carne de minha 
carne, nesse mundo, e no Céu, vocês são também de algum modo meus filhos. Mas não vejam aí 
uma filiação qualquer, não vejam aí uma superioridade, em qualquer nível que seja, bem ao 
contrário, e Teresa ou Gemma vos exprimiram suficientemente durante esses anos, pois é aquele 
que é o mais pequeno entre vocês, aqui sobre esta terra, que é o maior no Céu. Vocês não podem 
ser uma referência neste mundo e ser uma referência no Céu.  Olhem a vida de Teresa, olhem a 
vida de Gemma, olhem minha vida quando eu acolhi o Cristo.  Essa vida era insignificante, ela 
estava no segredo e na intimidade de meu coração. Eu não estava em representação, eu não 
buscava poder, alguma ascensão, alguma liderança, mas todavia, a verdade de minha encarnação 
vem diretamente dessa anomalia primária. 
 
Eu vos dei, há pouco tempo, uma prece particular.  Essa prece pode vos apoiar, não durante o 
período em que vocês devem estar atentos mas antes ou depois, porque ela vos ligará à minha 
Presença de maneira mais evidente e mais agradável ainda, dando-vos a descobrir talvez, além de 
qualquer papel histórico, minha posição e a verdade do que minhas irmãs e eu, não as Estrelas 
mas mães geneticistas, permitiram, bem antes do confinamento da Terra, no nível dos jogos da 
consciência livre. Esses jogos da consciência livre estavam marcados pela inocência, pelo fervor do 
coração, onde nada podia ser sofrimento, onde nada podia ser limitado, qualquer que seja a 
dimensão. Então certamente, eu não faço e não tiro nenhuma vantagem, a não ser uma imensa 
responsabilidade em relação a cada um dos meus filhos, quer ele me reconheça ou não. 
 
Lembrem-se de que uma mãe protege seu filho, mas em um dado momento ela lhe restitui de 
algum modo sua liberdade porque o filho torna-se adulto.  Vocês, eu vos peço para tornarem-se 
como crianças a fim de tornarem-se adultos em eternidade, quer dizer autônomos e livres.  Aí está 
minha responsabilidade que eu assumo desde tempos imemoriais, antes mesmo de ser Maria 
sobre esta terra, bem antes. 
 
Hoje eu me permito ser muito mais íntima com vocês porque eu estou em vocês, porque vocês 
são a carne de minha carne, quer vocês o queiram ou não, e uma vez que nossa proximidade 
agora é tal que essa familiaridade é cada vez mais evidente para cada um de vocês, quer isso seja 
de maneira intuitiva, sem ter vivido, ou então talvez porque vocês  o vivenciaram no nível do 
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coração ; isso não faz diferença. Eu não reivindico nada mais para cada um de meus filhos do que 
sua liberdade e sua autonomia, do que a restituição à sua beleza e à essa Verdade.  Aí está, no que 
concerne a algumas precisões que, talvez, vos satisfarão mais mas que, em todo caso para mim, 
era essencial vos dar agora. 
 
Não busquem me representar, qualquer que seja a forma que eu tome me apresentando a vocês, 
se vocês têm a oportunidade, além da percepção de minha Presença e de meu coração, de me ver 
de uma maneira ou de outra.  Não me fixem em uma forma, mesmo aquela histórica, mesmo se 
para vocês isso representa um apoio.  E lembrem-se também que eu posso proteger cada um dos 
meus filhos, mas eu não posso extrai-lo, para lhe restituir sua liberdade ; há somente vocês quem 
pode fazê-lo.  Graças às Teofanias, quer elas tenham sido muito efêmeras ou permanentes para 
vocês, vocês cresceram em autonomia, vocês cresceram em liberdade.  Quaisquer que sejam os 
desagrados de vosso corpo ou de vossa vida efêmera, isso cresceu mesmo assim em vocês, 
fazendo nascer não a espera, não a esperança, mas fazendo nascer a Verdade. 
 
… Silêncio… 
 
Cada um de vocês, a vossa maneira, como isso foi dito, está no justo lugar ; mesmo se esse lugar 
vos parece desconfortável, mesmo se há ranger de dentes, as perturbações ou as grandes alegrias, 
isso não muda nada uma vez que a finalidade é exatamente a mesma para cada um.  Tudo isso é 
apenas transitório e temporário, e está ligado apenas às melhores circunstâncias para cada um de 
vocês, estejam certos disso, para viver a Liberdade.  Mesmo se uma doença vos constrange, ou 
uma separação vos constrange, vão além da tristeza do momento, do sofrimento do momento, e 
vocês verão então que não podia haver melhor elemento para serem livres e autônomos, para 
crescer, uma vez que no Céu, eu vos disse, estarei sempre ali também, mas vocês serão 
autônomos e livres. Quer vocês sejam absolutos, quer vocês estejam sobre vosso mundo de 
origem, qualquer que seja vosso caminho, se vocês decidem adotar uma rota, eu estarei sempre 
ali, em qualquer dimensão ou em qualquer mundo ou forma que seja, mas não mais da mesma 
maneira.  Mas isso é para alguns momentos, não para imediatamente, mesmo se esses momentos 
estão muito próximos, e muito próximos de vocês como de nós. 
 
Certamente, as Teofanias que vocês talvez vivenciaram permanecem atuais, mesmo se não há 
mais reunião uma vez que elas se tornaram cada vez mais espontâneas, com mais ou menos 
evidência segundo o que pode restar como véu em relação à descoberta de vosso coração 
eterno.  Vosso corpo de Existência está aí, o conjunto das estruturas ditas de transição (Portas, 
Estrelas) estão instaladas ; quer vocês as percebam ou não, não muda nada.  Cada um entre vocês, 
doravante, recuperou, se posso dizer, seu corpo de Existência, mesmo se não há nenhuma 
percepção disso nem nenhuma sensação. Portanto vocês o veem, tudo está pronto para vossa 
ressurreição.  Ninguém conhece a data nem a hora, mas nós podemos simplesmente vos 
assegurar que isso é efetivo no plano concreto da matéria. 
 
Lembrem-se, nada há a proteger, nada há a salvar, nada há a antecipar. O « vigiem e orem » pode 
ser substituído pela simples vigilância e a simples atenção do que se desenrola em vocês, a cada 
instante, em numerosas vezes, a partir do equinócio atingido. 
 
Como vos disse o Comandante, muitos eventos, felizes, acontecerão entre o 1º de outubro e o 31 
de dezembro deste ano de 2017.  Como eu também vos disse, há fortes chances – nós não 
podemos falar senão em termos de chance, mesmo se é evidente que a finalidade está atualizada, 
quer dizer a ascensão da Terra e vossa liberação coletiva. Há apenas colocar em sintonia e em 
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sincronicidade os eventos já chegados nos planos mais elevados com este plano mais denso da 
Terra, e isso, nós não controlamos o calendário, nós simplesmente controlamos o que vai se 
produzir no nível cósmico e no nível do núcleo cristalino da Terra  que , eu vos lembro, o núcleo 
cristalino da Terra e Sol foram liberados de seu confinamento. 
 
Restava conduzir bem, durante todos esses anos (cujo número nos era desconhecido), desde 28 
de outubro de 2011, para ancorar essa nova realidade, para manifestá-la, e isso não dependia nem 
de nós nem de vocês, nem mesmo da Terra, mas simplesmente do conjunto que vocês nomeiam 
sistema de controle do mental humano, linhas de predação, e sobretudo o inconsciente coletivo e 
seus últimos remanescentes que ainda vos mantinham prisioneiros, de algum modo, de uma 
forma e da Ilusão. 
 
E cada vez mais entre vocês, quaisquer que sejam suas projeções ou seus desejos, vivem essa 
intensidade de Amor, mesmo se no momento o mental pode levá-los a construir, elaborar os 
cenários para um futuro que não existe, em meio a esta dimensão.  Isso não tem nenhuma 
importância.  O importante é viver o coração e não prever o que vai chegar, encontrar vossa 
eternidade e não fazer....elaborar planos sobre um desenrolar. Bem evidentemente o Arcanjo 
Anael, há mais de um ano, assim como o especificou o Comandante dos Anciãos, vos deu os 
elementos de marcadores cronológicos no desenrolar da Ascensão da Terra, Ascensão da Terra 
que, eu vos lembro, começou no início de março, que atravessou uma oitava no momento da 
instalação das Teofanias, e que atravessará uma última oitava entre o equinócio de outono 
(primavera no hemisfério sul) e o 29 de setembro. 
 
Após essa data, vocês constatarão para muitos, qualquer que seja vossa vida, quaisquer que sejam 
vossas perdas, quaisquer que sejam vossos sofrimentos, qualquer que seja o estado de vosso 
corpo ou de vossa consciência ordinária, uma mudança, uma vez que a verdade do coração não 
poderá mais ser ocultada muito tempo, mesmo para aqueles que estão na negação ou na 
raiva.  Os eventos, interiores como exteriores, para muitos, não deixarão mais pairar nenhuma 
dúvida ou nenhuma interrogação sobre o que está em vias de se viver, quer dizer a Ressurreição, o 
fim do sofrimento, a eternidade da Alegria.  Todo o resto vos parecerá se distanciar de vocês, 
mesmo se vocês se mantêm aí, sem que vocês possam fazer grande coisa a não ser acolher a 
Alegria. 
 
É portanto um grande momento de liberação individual, como foi esse o caso no momento do 
nascimento da Onda da Vida, ou ainda quando da instalação do Canal Mariano, ou ainda a Coroa 
ascensional do coração.  O que está em operação, se isso vos interessa, é a conexão, não entre a 
cabeça e o coração, doravante, mas a fusão do Vajra ou corpo de Eternidade (13º corpo) com 
vosso coração, uma forma de alquimia na qual bem evidentemente os sinais e as percepções serão 
diferentes segundo vosso estado do momento, mas em todo caso, de onde decorrerá um alívio, 
uma alegria a nenhuma outra comparável.  Mesmo se as Teofanias vos foram dadas a viver de 
maneira importante, ainda uma vez, é uma outra oitava que se apresenta a vocês. 
 
Certamente vocês poderão constatar, em um primeiro tempo, para vocês como para os irmãos e 
irmãs que estão no entanto no mesmo estado e na mesma verdade, flutuações às vezes 
surpreendentes.  Não se inquietem e não se alarmem, elas não durarão, isso serão apenas 
reajustes que talvez tomarão algumas horas ou alguns dias mas que se dissiparão muito rápido. 
 
… Silêncio… 
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Após essa data, nós o sabemos, nós veremos cada vez mais meus filhos com o sorrir, portadores 
dessa Alegria sem que eles possam mesmo explicar, é a famosa Alegria sem objeto.  E isso está 
aberto, é claro, não unicamente para aqueles que viveram uma das Coroas ; mesmo aqueles entre 
vocês que pensaram nada viver até o presente serão tocados de uma maneira ou de outra. 
 
Ainda uma vez, não serve para nada prevenir vossos próximos porque vocês arriscam não torná-
los mais atentos, mas mais resistentes.  Se vocês se deparam com minhas palavras escritas ou 
ouvidas, é que vocês são concernidos notadamente, mas sobretudo não cometam o erro de 
anunciar o que quer que seja a quem quer que seja. Fiquem no que eu disse, e que aliás será dito 
por outras vozes além da minha – que não estão ligadas à Confederação Intergaláctica dos 
Mundos Livres, mas às especificidades de alguns mundos que são livres e que pertencem no 
entanto à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres -, quer dizer que vocês constatarão que 
muitos médiuns, intermediários, desta vez, vos dirão a mesma coisa, mesmo se as palavras são 
diferentes.  Mas o mais importante não é o anúncio, como eu disse, eu o repito, é o que se 
produzirá imediatamente depois em vocês, mesmo se as experiências podem ser muito fortes. 
 
Então eu vos peço de não prevenir aqueles que não foram prevenidos, isso não é vocês que 
decidem.  Simplesmente estarão ao corrente, de maneira natural, aqueles que devem estar.  E não 
são minhas palavras que vão colocá-los ao corrente, mas sua vivência. 
 
Não se coloquem em espera ou esperança. Eu bem especifico também que muitos entre vocês, 
mesmo abertos, não terão necessariamente coisas espetaculares a viver, mas vocês constatarão 
todavia os efeitos depois, através de vosso comportamento, vossa energia, vosso olhar, vossa 
benevolência que será exprimida de maneira espontânea, sem nenhum querer, sem nenhuma 
decisão de vossa cabeça. 
 
… Silêncio… 
 
Eu não vos escondo, não mais, que um certo número de elementos são difundidos, eu posso dizer, 
em exagero sobre a terra, fazendo-vos acreditar, fazendo-vos aderir à ideia que existe, neste 
período de tempo, um dia preciso correspondente a uma descrição, ela também precisa, no 
Apocalipse de São João. Não estejam centrados nesse dia uma vez que justamente é no decorrer 
desse dia que o jogo da Sombra e da Luz arrisca perturbar. É nesse sentido que nós, da 
Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, decidimos operar entre o 22 e o 29, devido às 
circunstâncias cósmicas e terrestres, para limitar a influência dessa falsificação.  Certamente, isso 
não quer dizer que não se passará nada, bem ao contrário, nessa data, mas que não é de fato o 
que vocês pensam. Mas será suficientemente breve de o viver, em alguns dias. 
 
Então é claro, o que eu vos disse hoje deve ser conhecido daqueles que me escutam, que me 
leem, de maneira rápida, assim como o que foi dito pelo Arcanjo Uriel, a fim de que aqueles que 
devem se deparar com isso se deparem, e ainda uma vez, não façam pressão.  Não imponham 
nada, respeitem a liberdade de cada um, é assim que vocês respeitam vossos irmãos e irmãs, 
meus filhos, uma vez que cada um deve viver o que lhe é próprio. Eu vos lembro, vocês não têm 
todos a mesma realidade, nem a mesma rota, nem o mesmo destino, e no entanto vocês 
participam de um processo coletivo que começou, como eu vos disse, no início do mês de março, 
que é a ascensão da Terra e a liberação da humanidade.  Eu vos repito que nós jamais dissemos 
que a Ascensão concernia ao conjunto da humanidade, mas à totalidade da terra, sim. 
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Aí está onde se encontra o disfarce, em relação a essa data situada no período que eu vos dei, mas 
que concerne apenas a um dia.  Não se alarmem com nada, permaneçam na benevolência e 
acolhimento, na simplicidade, cuidem de vossas ocupações se há, mas talvez com mais clareza do 
que habitualmente, mais vigilância, não esperando ou temendo o que quer que seja, mas estando 
disponíveis. 
 
… Silêncio… 
 
Durante essa semana, aliás, vocês certamente terão a oportunidade de ouvir ou de ler algumas 
intervenções realizadas por minhas irmãs Estrelas, que completarão o que elas vos disseram em 
relação a sua vivência histórica, não sobre a preparação, mas o estado de vossa consciência nesse 
período.  Estejam prontos para o inesperado e o imprevisto, estejam prontos para o 
desconhecido, estejam prontos sobretudo para a Alegria, todo o resto apenas passa.  Vos será 
permissível, em relação ao que disse o Arcanjo Uriel e o que eu acabei de dizer, interrogar minhas 
irmãs Estrelas que estarão dedicadas, a partir de amanhã, para vos explicar não o que vai se 
desenrolar, porque isso será profundamente diferente para cada um, mas o que será observável 
depois.  E vocês verão, é questão apenas de Alegria, de beleza, de Verdade, contrastando 
certamente com o que todos nós vivemos neste mundo : a morte, a separação, as feridas, os 
sofrimentos, mas também as alegrias da vida.  
 
… Silêncio…  
 
Não esqueçam que durante essa semana, ou desde agora, se vocês continuam as Teofanias, vocês 
abrirão ainda mais as comportas de vosso coração, e da Alegria, e da autonomia.  Se vocês têm a 
oportunidade de senti-las e de vivê-las, não hesitem.  
 
… Silêncio…  
 
É também durante essa semana, devido às radiações solares e cósmicas, que o que foi 
preconizado por minha irmã Hildegarde de Binguen para o verão poderá ser continuado durante 
esse período, vos facilitando de algum modo a integração de vossa consciência e das experiências 
que vocês terão a viver : a famosa água solarizada. De resto , vivam vossa vida normalmente, se 
possível sem vos deixar alterar ou perturbar por qualquer evento exterior que seja, concernente 
ao vosso ambiente próximo como em outros lugares sobre a terra.  É nesse período que a busca 
do Reino dos Céus no interior de vocês, que não é uma busca no sentido espiritual, será a mais 
convincente.  
 
Então meus filhos, eu vos repito, tudo não é senão Alegria, tudo não é senão felicidade. Quaisquer 
que sejam as aparências, elas apenas passam ; quaisquer que sejam os sofrimentos, eles apenas 
favorecem vossa Luz. 
 
Sejam vocês mesmos, sejam humildes.  Não falem ou não anunciem essa semana para aqueles 
que não estão prontos, isso não mudará nada. Se os irmãos e as irmãs devem ser informados, eles 
o serão, como eu vos disse, também por outras vozes além da minha.  Respeitem a liberdade de 
cada um de viver o que há a viver pois vocês não conhecem e vocês não sabem o que há por trás 
de todas as aparências, mesmo se vocês são liberados vivos. 
 
… Silêncio… 
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Além disso, vocês poderão constatar por vocês mesmos, o que quer que seja que vocês vivam em 
alguns momentos, durante essa semana, que isso é perfeitamente sincrônico com o que se 
desenrola em relação às radiações cósmicas, solares e terrestres, mas também com a atividade 
dos Elementos. 
 
Não se alarmem pela loucura humana, ela passará. Não se alarmem com aqueles que estão na 
negação, na raiva, ou que estão sustentados em sua religião e na espera de um messias ou de 
qualquer coisa.  Eles o esperam no exterior. Não há nada a esperar no exterior deste mundo, há 
somente a vos reencontrar, e reencontrar a Liberdade. 
 
Muitos de vocês que estão ainda muito apegados à vida em meio a este mundo, mesmo estando 
acordados e despertos, constatarão que seu apego é de fato apenas um medo da morte, porque 
não há comparação possível, mesmo para um desperto, entre uma vida harmoniosa e plena neste 
mundo, e a verdade da Liberdade.  Mesmo se vocês vivam coisas extraordinárias neste mundo, 
isso não representa nada em relação à Verdade, mas deixem cada um viver o que há a viver, não 
interfiram pelas palavras mas estejam simplesmente presentes, é assim que vocês ajudam melhor, 
isso vos foi dito, eu creio. 
 
… Silêncio… 
 
Aí está, meus filhos, algumas palavras que eu queria vos dirigir. Eu não permanecerei mais muito 
tempo a me exprimir a fim de que a mensagem seja curta e não muito sobrecarregada.  Alguns 
entre vocês, é claro, estarão curiosos de outros elementos ; eles serão dados por algumas das 
minhas irmãs Estrelas, não se inquietem.  Estejam vigilantes, observem, estejam leves, não 
recusem nada, não imponham nada a ninguém.  Aceitar tudo o que a Vida vos propõe não quer 
dizer se submeter a uma doença ou a um sofrimento, mas quer dizer simplesmente, como isso foi 
explicado longamente, atravessar isso.  É uma oportunidade para vocês verem que vocês não são 
quem sofre, que vocês não são quem se separa, que vocês não são « os filhos, nem os pais », que 
tudo isso é apenas uma mascarada que não tem nenhum peso nem nenhuma substância em 
relação à Eternidade. 
 
Com efeito, muitos eventos a viver de maneira individual durante essa semana colocarão de algum 
modo, para muitos de vocês, as coisas com clareza, e o resultado será uma retificação profunda de 
vosso posicionamento de consciência.  Vocês verão claro, tudo será mais preciso em vocês. 
 
… Silêncio… 
 
Se no entanto, o que me admiraria, nessa semana há necessidade de vos trazer outros elementos, 
eles vos serão prestados, mas é bem mais provável que eu intervenha, ou que o Comandante dos 
Anciãos intervenha uma semana após esse período, não antes, porque vocês devem estar 
sós.  Quer vocês estejam cercados, quer vocês tenham descoberto que o conjunto dos mundos e 
de nossas Presenças estão em vocês, vocês devem estar além de qualquer forma e de qualquer 
relação, a não ser a relação com vocês mesmos. Sejam espontâneos, sejam verdadeiros, eu vos 
amo. 
 
Quem quer que vocês sejam, o que quer que vocês desempenhem como papel sobre este mundo, 
lembrem-se, que é apenas um jogo, certamente às vezes perverso mas como a criança que brinca, 
mesmo se ela sofre em um jogo violento, ela esquece muito rápido. O que não é comparável é 
claro na relações e traumatismos ligados, justamente, à família, mas nos jogos das crianças, há às 
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vezes, vocês o veem, uma certa forma de violência, às vezes de feridas, mas as crianças sabem 
muito bem que é apenas um jogo. Além disso, esses jogos não deixam nenhum traço na idade 
adulta, contrariamente ao que é afetivo, em relação aos adultos.  Não esqueçam que são vocês 
que se tornam adultos tendo encontrado o Caminho da Infância, quer dizer autônomos e 
livres. Portanto vocês têm também a mesma responsabilidade sobre o conjunto das crianças que 
não são as vossas.  Respeitem seus jogos, mais do que nunca, as amem simplesmente, sem nada 
querer e sem nada desejar, isso basta amplamente. 
 
Aí estão, as palavras que eu queria vos entregar. Eu não me demorarei, a fim de que o que eu 
disse seja rapidamente lido e rapidamente ouvido. 
 
Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. No coração de cada um, o mesmo Amor. Eu vos digo até 
sempre. 
 
… Silêncio… 
 
*** 
 
 
Tradução do Francês: Ligia Borges 
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GEMMA GALGANI - Setembro de 2017 
 
Eu sou Gemma Galgani. Irmãs e irmãos em humanidade, permiti-me honrar a vossa presença e dar 
graças ao Amor. Antes de começar a exprimir-me enquanto Estrela Unidade, instalemo-nos juntos 
na Paz do coração da Teofania e na Alegria. 
 
… Silêncio… 
 
Foi-me pedido por Maria que viesse, mas não para vos explicar o que se vai desenrolar entre o 
equinócio de Outono e o dia 29 de Setembro ; é bem evidente que não vos vou falar de 
acontecimentos que ainda não chegaram; mas vou precisar as condições da vossa consciência 
nesse período. 
 
O Comendador dos Anciãos falou-vos repetidamente de medo ou Amor. O medo é o que petrifica 
a vossa consciência porque vos projecta para as recordações do passado ou para o medo do 
futuro. Isso está inscrito no âmago das vossas estruturas efémeras. Só o Amor pode vencer o 
medo; não propriamente vencer um medo ; diria, antes, vencer o arquétipo do medo. O medo é 
unicamente a marca do ego, do efémero ; o Amor é a marca essencial da Eternidade. Existe, 
efectivamente, uma espécie de rivalidade em jogo a cada instante - quer tenham ou não 
consciência dela na vossa vida - entre o medo e o Amor. 
 
Todo o momento condicionado, todo o momento projectado, toda a ferida reactiva o vosso medo 
e, como tal, o que chamaria de retracção da consciência, enquanto que o Amor, inversamente, 
traz consigo, já se sabe, uma expansão da consciência que conduz, como foi claramente explicado, 
primeiro, à Unidade da infinita Presença e, logo a seguir, ao que é por vós chamado, creio, o 
Absoluto. 
 
Retenha-se que, neste período anunciado, aquilo que será mais flagrante na tela da vossa 
consciência, independentemente dos acontecimentos e experiências, tanto interiores como 
exteriores, comportará a prevalência do medo ou a prevalência do Amor. É nisso que é importante 
determo-nos, para lá dos acontecimentos em si. É preciso remontar aos mecanismos primordiais 
que se desenvolvem em cada um de nós quando estamos encarnados. 
 
Não foi por acaso que o Comendador, tal como outros Anciãos, vos recordaram com insistência 
esta noção de medo ou Amor. Pois que, quando há verdadeiro Amor, não pode existir medo 
algum. Mas, contrariamente, a partir do momento em que há o mínimo receio, seja qual for a sua 
natureza, o Amor afasta-se. É bom de ver que, neste afluxo de Luz e de experiências que vos é 
proposto, a única forma, a nível colectivo, de bloquear a difusão deste Amor, esta Graça, esta 
beatitude, a uma escala planetária, consistirá, com toda a evidência, em tentar fazer-lhe bloqueio 
através do medo. 
 
Posto isto, vejamos agora, no interior de cada um, o que se passa em relação a esta noção de 
medo ou Amor. Constata-se logo de início que, se existem - como acontece com cada ser 
encarnado - medos que se manifestam, então será impossível que alguém se instale no Amor. E, 
reciprocamente, uma vez instalados no Coração do Coração, deixando ser o que é desde toda a 
Eternidade, medo algum pode emergir no seio da consciência. A minha vida foi disso a ilustração, 
tal como aconteceu com muitas das minhas irmãs. Neste Amor incondicional, para nós, enquanto 
Esposas de Cristo, o medo não consegue ter qualquer influência ou acção. Seja qual for a origem 
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desse medo, esteja ele na vossa tela interior ou no cenário do mundo, ele não pode ganhar corpo 
a partir do momento em que brota o Amor. 
 
Assim, está fora de questão desvendar-vos aquilo que não conheço, mas sim o estado de espírito e 
a situação interior que prevalecerá nesse período. Maria, aliás, já vos referiu uma data - 
extremamente significativa para a história da humanidade nos nossos dias - mas, em definitivo, 
quaisquer que sejam as configurações astronómicas e astrológicas, não há correspondência, como 
é sabido, com o Amor. O Amor sabe que aquilo que é visto no céu com os vossos olhos da carne 
não corresponde a nenhuma realidade tangível no seio do Amor e da Eternidade ; que esta 
mecânica celeste que vos controla não passa duma farsa e apenas diz respeito à alma e à pessoa, 
mas não ao Espírito. 
 
São cada vez mais numerosos aqueles de entre vós a viver, com intensidades diversas, o Fogo 
Ígneo do Amor que vos aproxima cada vez mais da verdade da vossa eternidade. O período que 
diante de vós se vai abrir daqui a alguns dias, representa, de alguma forma, o ápice da 
confrontação entre o Amor e o medo, sendo claro, como é sabido, que o Amor não se opõe a nada 
e que, no estado de Amor, nenhum medo pode subsistir, nem frear ou refrear aquilo que sois. 
 
É neste período de intensa Luz difundida a partir do Sol Central, a partir do Sol, da Fonte, de Sirius 
também, claro, e, nas profundezas, sob os vossos pés, do núcleo cristalino da Terra, é neste 
período de incontáveis bênçãos que os elementos ligados ao medo e ao desconhecimento do 
Amor entrarão em acção de diversas maneiras. Não falo aqui da acção dos Elementos mas antes 
dos elementos, enfim, bem humanos, que visam manter-vos sob o jugo do medo quer a nível 
individual quer colectivo. 
 
Isto é para lembrar e é essencial: quando existe Amor verdadeiro, incondicional, quando o coração 
se manifestou, não pode ficar o mais pequeno interstício para o mais pequeno medo. Desta 
ausência de medo decorre aquilo a que chamámos Paz, Alegria, e, claro, o Fogo Ígneo do coração. 
 
A nível colectivo, os instrumentos de medida da ciência actual permitiram, seguramente, detectar, 
muito antes de nós, uma sequência particular de tempo que corresponde a este período duma 
semana entre o equinócio e a festa dos Arcanjos. Na vossa intimidade, o que é que se vai passar 
para lá das experiências que muitos viverão no que toca ao Amor, à sua verdade, intensidade, 
humildade ? 
 
No cenário deste mundo, para lá da acção - volto a precisar - absolutamente normal dos 
Elementos, tal como vos foi anunciado por certos Anciãos de há vários anos para cá, assim como 
pelas profecias, é na actividade dos Elementos que o Amor nasce ou reaparece. Mas é também 
durante este período que aquilo que resiste ao Amor desmultiplicará em cada um de vós, tal como 
a nível colectivo, elementos que poderíamos intitular de « medo ». Assim se compreende que 
tudo dependerá, durante esta semana, do vosso posicionamento de consciência, da vossa 
capacidade de não serdes afectados pelo que se desenrola no exterior mas sim de procurar abrigo, 
em todos os sentidos do termo, no interior do vosso coração. 
 
Que fique claro também que, hoje, viver o coração não é apenas um estado vibratório ou um 
estado de consciência, mas é, antes de tudo, a vivência da Graça, permanente, em que o ego já 
não tem lugar e na qual a Inteligência da Luz ocupou lugar, pelas sincronias, pela evidência da 
Graça, pela leveza. Isso significa - sem que vos fale de acontecimentos precisos - que, neste 
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período abençoado e particular, as forças que se opõem à Luz vão tentar, por todos os meios 
imagináveis, abrandar e refrear esta vaga cósmica, galáctica e terrestre de Luz e Verdade. 
 
É sabido, talvez, que já há muitos anos o Comendador vos falou das camadas isolantes da Terra e 
do seu aprisionamento. Ele explicou-vos longamente, a partir de 2011, que, devido à libertação do 
núcleo cristalino da Terra, a permeabilidade da vossa consciência e da Terra era de novo possível, 
entre o que sois na eternidade e o que aparentais no efémero. Assim se realizou, para muitos de 
vós, uma forma de alquimia em que o que estava à frente, na ribalta do teatro, como dizia o 
querido Bidi, se encontra simplesmente eliminado e transcendido pelo próprio observador e, 
sobretudo, pela emergência daquele que bateu à porta e que baterá à vossa porta de forma cada 
vez mais iterativa. 
 
A vossa vivência, actualmente, a nível individual, neste período, vai depender da vossa capacidade 
de ignorar, de certa forma, os estímulos exteriores e de viver apenas o que vos é proposto no 
íntimo, sem que isso dependa de qualquer circunstância, idade ou condição prévia. E recordo-vos 
que, para viver isso, o mais importante é que não há nada a fazer, como vos explicou, não há 
muito tempo, um dos Anciãos, Osho, creio. « Ser » é exactamente o inverso de « Fazer ». 
 
É evidente que, no seio deste mundo, enquanto a totalidade da Luz não for revelada, enquanto 
não fordes, como se diz, libertos em vida, sois susceptíveis, a qualquer momento – e isso é vivido 
por vós -, de oscilar entre a Alegria, a Paz e o medo. Recorde-se que isso não depende nem das 
vossas memórias nem dos vossos medos do futuro, antes se trata dum medo arquetípico que 
corresponde simplesmente aos mecanismos de funcionamento da dualidade. Resolver a 
dualidade, e isso também vos foi longamente explicado, não pode ser feito trabalhando sobre a 
dualidade ou conhecendo as leis da dualidade, mas passando da acção-reacção à lei da Graça, 
característica dos filhos da lei do Um. 
 
Bom, contei-vos, há muitos anos, o meu caminho na encarnação. A intimidade da nossa vivência 
em período de encarnação foi-vos apresentada e revelada por mim e outras irmãs. Retornar ao 
nosso próprio interior não é um movimento, não é um « fazer », é um abandono, é um sacrifício 
livremente consentido, do vosso efémero para a vossa eternidade. 
 
Até agora, mesmo que alguns tenham vivido a dissolução do efémero mantendo um corpo 
efémero, era impossível, para a maior parte de vós, viver o Fogo Ígneo na sua totalidade. É neste 
período particular que se vos abre dentro de alguns dias que vai ser dada a possibilidade de 
resolver, de certo modo, esta equação entre o efémero e o Eterno - para os que ainda não a 
resolveram – e ver o que representam para vós os medos. Esses medos estão presentes a partir do 
instante em que o vosso olhar e a vossa consciência se voltam para o exterior. Porque tudo, neste 
mundo, no seio da lei de acção-reacção implica, se assim se pode dizer, fazer-vos evitar as 
situações de sofrimento e de medo. Mas o medo de que falo não é um medo memorial, ligado a 
experiências infelizes nem mesmo um medo do futuro, é antes, diria, o arquétipo arcôntico, 
principal. É este elemento que faz parte, à vossa escala individual, das consequências de 
confinamento deste sistema solar. 
 
O único bálsamo para o medo é o Amor e esse Amor não pode ser procurado. Ele só pode ser 
acolhido, uma vez que sempre esteve e estará presente, apesar do aprisionamento, seja qual for o 
modo de expressão da vossa consciência, em qualquer mundo. 
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Convém lembrar que, neste período que se aproxima, a única forma possível de não se ser 
confrontado com qualquer tipo de medo, sejam eles vossos, íntimos, ou os que estão ligados à ira 
do Choque da humanidade, à negação, quanto mais se voltar o olhar para o interior, 
independentemente do que está a ser feito nesse período, segundo as vossas obrigações, maior 
será a vossa alegria, o vosso amor, a vossa paz. O mínimo olhar exterior ou voltado para o passado 
ou o mínimo olhar da vossa consciência sobre o dia seguinte apenas terá como consequência 
abrandar e refrear a revelação da eternidade que preside a cada um de vós. Que fique claro que 
não há que fazer oposição a esses medos, sejam eles impostos do exterior por um qualquer 
acontecimento, emanem eles do vosso interior devido a tais acontecimentos ou derivem da vossa 
aparente incapacidade de viver no coração. 
 
Tende presente, sobretudo neste período que se segue, que não convém procurar o que quer que 
seja, nem explicações nem compreensão, mas antes que vos situeis o mais possível no momento 
presente, independentemente do que estiver a ser feito, e eu até diria, tal como a irmã Teresa : se 
estais no exercício das vossas obrigações ou ocupações, profissionais ou de responsabilidades 
diversas, não as negligencieis porque é precisamente concentrando a vossa atenção nessas 
obrigações que deixais também emergir o coração, se assim posso dizer. Se, entretanto, a 
Inteligência da Luz e da Vida vos colocou, neste período que se aproxima, num repouso em que 
não existe qualquer obrigação formal, então aproveitai, aproveitai para voltar todos os olhares, 
todas as atenções para o vosso coração, não tanto enquanto conceito mas enquanto espaço 
situado no meio do peito, ou seja, localizado no vosso corpo de carne. 
 
Parece-me, aliás, que o Comendador, há algum tempo, como outros intervenientes, falou em 
colocar a mão sobre o coração para o sentir. Mesmo que seja carne o que se sente, haverá uma 
ressonância sobre o que se produz no Coração do Coração. O marcador desta Paz do coração, 
como é sabido daqueles que dele vivem as vibrações, é a Coroa radiante do coração, o Fogo Ígneo, 
e, para aqueles que não vivem estes aspectos vibratórios, o mesmo se passará porque o marcador 
será uma paz que há-de preencher cada espaço da vossa consciência e, quanto mais for aceite 
esta paz, menos perturbados ficareis com o que corre o risco de acontecer no palco do mundo. 
 
Esta noção de medo ou Amor aparecerá como alguma coisa que não é apenas uma compreensão 
mental ou uma vivência intelectual, nem mesmo uma vivência vibratória, mas antes, posso dizer, o 
essencial do que representa a consciência, o essencial do que representam a Luz e o Amor. 
 
Nada há a prevenir, a antecipar, de modo a que possais instalar-vos com maior facilidade na 
Unidade e na Verdade. Numerosos conselhos foram prodigalizados quanto a Autonomia, 
Liberdade, Via da Infância e da Inocência, assim como outros elementos que vos foram largamente 
explicados durante este ano para poderem ser aplicados em todas as vivências deste período. 
Também foi dito vezes suficientes que cada um está no seu lugar certo, pense o que pensar, diga o 
que disser. Não é possível escapar a qualquer elemento pois o que tiver de acontecer chegará de 
maneira inelutável. 
 
Não falo, e não há que procurar interpretações das minhas palavras, dum acontecimento preciso, 
seja da Luz seja da sombra, mas duma conjugação de elementos e de circunstâncias que 
conduzirão, de alguma forma, a uma acuidade de confrontação dentro de vós, entre o que pode 
restar do efémero e a vossa eternidade que se instala. 
 
O efémero tem a marca do medo, a Eternidade tem a marca do Amor. Isto é de tal forma 
verdadeiro que tudo é feito, hoje mais do que nunca, na sociedade dita ocidental, na qual a maior 
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parte de vós vive, para vos fazer precaver quanto ao medo. Sejam os seguros de toda a espécie, as 
obrigações – morais, afectivas, societárias – todos esses elementos que, no entanto, vos dão 
aquilo a que se chama segurança, mais não são do que paliativos para o medo que é omnipresente 
a partir do momento em que a consciência se instala no ego ou em que o ego predomina sobre a 
consciência. 
 
Viver a totalidade do coração é realmente desaparecer para este mundo, tal como eu vivi e vo-lo 
descrevi, ou então submeter-se a este mundo desaparecendo, como explicou, na Via da Infância, 
Teresa, que intervirá, aliás, depois de mim. Tende presente que, neste período, a espontaneidade, 
o inesperado deve ser acolhido na sua integralidade por cada um de vós pois é assim, neste 
mecanismo de acolhimento, que o Amor que possa não ter ainda brotado no centro do vosso 
peito, aflorará e se manifestará. Aceitai não compreender, aceitai, neste período, não explicar, 
aceitai não saber a continuação, aceitai estar plenamente presentes perante vós próprios mais do 
que perante o mundo, mesmo tendo nele obrigações. 
 
O mecanismo então disponível permitirá ver a eficácia que será vivida a partir do momento em 
que fica decidido, mesmo com a vossa mente, ir para dentro do coração, retornar ao coração ou 
deixar emergir o coração, sem mais. Nesse momento constatareis, de diferentes maneiras - mas 
isso tornar-se-á evidente –, que o ego é regido pelo medo, mesmo no seio do Eu, enquanto que, 
quando o Amor está presente - sem sequer falar de estar liberto ou de ter vivido os processos 
vibrais da Libertação -, a vossa consciência captará, vamos dizer, de maneira formal, a diferença 
essencial entre a vivência do medo próprio do ego e a vivência do Amor no coração. E é isso que 
representa, de algum modo, um milagre colectivo. 
 
É claro que – e Maria disse-o – não se trata do Apelo de Maria ; sabe-se, de qualquer modo, que, 
antes da visibilidade e do Apelo de Maria, um certo número de sinais deverão estar presentes, não 
apenas em vós mas também no conjunto do colectivo da humanidade. O que quer dizer, tendo em 
conta o dia de hoje, que não é muito provável que o período entre 22 e 29 de Setembro assista à 
visibilidade de Nibiru ou à aparição das Trombetas e, portanto, ainda menos o Apelo de Maria 
mas, trata-se, no entanto, duma viragem maior, não no plano dos acontecimentos colectivos mas 
no plano do processo da vossa consciência no seu acesso à Verdade. 
 
Luz, diferentes radiações vos atingirão ; elas são essenciais para permitir, precisamente, o vosso 
posicionamento fora do medo, não pela vontade, não pela luta, mas deixando, realmente, que se 
realize em vós o sacrifício do sagrado a fim de vos mostrar, directamente através da consciência, a 
antinomia e oposição formal do arquétipo « medo » em contraponto ao Amor. Aliás, nos 
testemunhos que vos demos das nossas experiências de vida, explicámos que, no seio do Amor e 
desta Unidade, desta Brancura que envergo, não há lugar para a mínima sombra, para o mínimo 
reflexo ou resistência. Assim é o coração, assim é a Verdade. 
 
Não há, portanto, méritos, não há coisas a vencer, coisas a procurar. O que é preciso, realmente, é 
depor as armas do ego, entregar o Espírito à Verdade e permanecer, simplesmente, sem depender 
dum qualquer factor de medo colectivo, dum evento colectivo, seja qual for a sua natureza, e 
aproveitar precisamente os tais eventuais acontecimentos, quase certos, para buscar refúgio onde 
está a beleza, onde está a Verdade. 
 
A vossa mente, as vossas emoções e reflexões, até os vossos movimentos (estou a falar dos 
físicos), não vos serão da mínima utilidade. A única coisa útil é o vosso posicionamento real e 
concreto no coração. Aliás, no momento destas experiências, de acordo com as que vos chegarão 
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em momentos que vos serão específicos e que, esses, não serão colectivos, o mais simples 
pensamento de retorno ao coração, produzirá efeitos, se posso dizer, e mostrará a verdade da 
vossa consciência, a verdade da Vida e a Ilusão deste mundo. 
 
Nesse momento, os medos tornar-se-ão menos poderosos, menos presentes, sobretudo, e, 
venham eles do exterior ou mesmo de certos hábitos que ainda vos assistem, não poderão de 
modo algum descentrar-vos, desestabilizar-vos, e digo até que será o contrário. À medida que 
esses medos colectivos ou individuais forem nascendo – não é obrigatório - , poder-se-á constatar 
a evidência do vosso coração, a evidência da Verdade que não se acomoda a nenhuma referência 
no seio deste mundo, a nenhuma referência no seio da vida que levais, a nenhuma referência no 
seio dos processos ditos vibratórios. A consciência, então, nesse momento, é, como é sabido, 
consciência pura. É uma consciência de bem-aventurança a que os nossos irmãos orientais 
chamam Sat Chit Ananda ou Shantinilaya. 
 
Paradoxalmente, é nesses momentos, tanto interiores como exteriores, em que qualquer coisa de 
inédito irrompe na vossa realidade - e não estou a falar da visibilidade dos sinais celestes –, que a 
vossa consciência tem maior capacidade para ser abalada mas também, e ao mesmo tempo, para 
emergir enquanto Eternidade, não mais submetida às leis e vicissitudes da ilusão deste mundo. 
 
Qualquer que seja o vosso enquadramento hoje, qualquer que seja hoje a vossa vida, quaisquer 
que sejam as vossas vivências neste período que se abre à vossa frente, está à vossa disposição 
um grande número de elementos, de chaves, se assim lhes podemos chamar, que vos será 
fornecido directamente na consciência. Tereis então a percepção, mais ou menos distinta, mas de 
forma cada vez mais clara, de que só o Amor é verdadeiro e que tudo o resto - a vossa 
personagem, este mundo, as interacções no seio deste mundo, as noções espirituais ligadas a este 
mundo - não passam de ilusões que vos mantêm e vos retêm nesta ilusão. 
 
Trata-se, pois, efectivamente, não da última reversão, aquela que será levada a efeito pelo Arcanjo 
Uriel, como ele vos disse, mas sim dum reposicionamento, para muitos de vós, sobre a Verdade, 
independente de qualquer desejo, independente de qualquer crença, independente, sobretudo, 
de qualquer medo. E aceitareis então que o Amor não pactua com nenhum medo e que todo o 
medo afasta o Amor. Seja o medo da perda, seja um medo visceral sem objecto, esteja ele ligado a 
feridas, à necessidade de estar precavido quanto ao que quer que seja, o próprio medo da morte 
desaparecerá para muitos de vós. Haverá, pois, indubitavelmente, emergência da Eternidade. 
 
Torna-se bem evidente que, à superfície da terra, devido à acção conjunta de Elementos 
observados já em acção, tal como foi estipulado pelo Comendador dos Anciãos, os eventos 
interiores, por si, se apresentarão de forma a mostrar a diferença entre o medo e o Amor – o 
medo que bloqueia, que vos afasta do coração e o Amor que faz viver o coração ; e trata-se de 
qualquer tipo de medo, ligado ou não ao que se desenrola no palco do mundo, sejam certos 
hábitos adquiridos, ligados, também eles, ao medo. O hábito, os hábitos, não são apenas um 
simples meio de respeitar um determinado tipo de higiene ou regras de vida mas são, antes do 
mais, elementos ligados a medos disfarçados, totalmente inconscientes, que participam, aliás, da 
vossa estrutura denominada inconsciente colectivo e subconsciente, e inconsciente pessoal. 
 
Tudo é feito absolutamente neste mundo, desde tempos imemoriais, para colocar o medo bem à 
frente do Amor. Seja nas religiões, na sociedade, nas relações íntimas e pessoais, na relação entre 
pai e filho, a despeito do amor, prevalece o medo. É esta prevalência do medo que se vai 
transformar, para muitos de vós, e lembro-vos que, se não viveis o coração ou o Amor, não é 
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porque não sejais dignos disso, pois tendes todos, temos todos esse mesmo Espírito, todos somos 
filhos da lei do Um, que o aceitemos ou não. 
 
Todos somos perfeitos desde toda a eternidade e só o ego e a alma mortal, e não imortal, vos 
confina em ciclos de reencarnação e em crenças de que sois imperfeitos e de que é preciso 
melhorar qualquer coisa a nível da pessoa. Isto é a maior das fantochadas, a nível individual, que 
mantém o aprisionamento levado a efeito pelos Arcontes à escala galáctica e, sobretudo, no 
âmbito deste sistema solar. 
 
Tomar consciência dos seus medos, vê-los, é já deixar-se trespassar, é já ficar humilde, 
transparente, e é, acima de tudo, deixar emergir o Amor presente desde toda a eternidade mas 
que, hoje mais do que nunca, toca a realidade ilusória deste mundo. 
 
Devo precisar, por minha vez, que, se no vosso meio circundante há medos significativos, convém 
não esquecer que não vos é possível, nem por palavras, nem pelo discurso, nem mesmo por 
gestos, modificar qualquer aspecto desse medo. Em contrapartida, estando no coração, 
simplesmente presentes, então, por ressonância, que será real neste período, o irmão, a irmã, o 
amigo, o marido, a mulher, os pais, os filhos, os que vos rodeiam neste período serão pacificados 
porque a ressonância do vosso coração encontrará eco em cada um. Não se trata duma acção 
consciente, é simplesmente a realidade do Amor que se manifestará em meio à Ilusão devido às 
diferentes radiações cósmicas, à irradiação solar e à emissão do núcleo cristalino da Terra. 
 
É claro, então, que poderíamos descrever uns tantos aspectos vibratórios; não é a minha 
especialidade, mas é fácil supor que aquilo a que se chamou Onda de Vida, chakras, Coroas, vão 
apresentar, para aqueles que os vivem e os sentem, uma intensidade nova, com a capacidade que 
estes aspectos vibratórios têm para realmente conduzir a vossa consciência, conduzi-la 
espontaneamente ao coração, coisa que a vossa mente jamais poderá fazer, nem os vossos 
conceitos, emoções ou experiências, e isso também é sabido. 
 
Neste período, como foi dito, este frente-a-frente vive-se na intimidade, cada um para si. É 
evidente que o Arcanjo Uriel, presente em vós, portador da Espada de Verdade de Mikael, vos 
assistirá do interior. Mas não o procureis no que vos é exterior, nem mesmo no vosso Canal 
Mariano pois trata-se do momento, neste período, de realizar e constatar que mesmo o pior 
inimigo visível no exterior, e até os Arcontes, estão também, como é evidente, presentes em cada 
um , e que é aí que reside a criação do medo. 
 
Não há necessidade de lutar, de se opor, de se bater, recorde-se ; há apenas que aceitar, no 
momento em que tal se produza para vós, em múltiplas ocasiões neste período, a realidade do 
Amor – sem avançar com qualquer busca, interrogação ou pedido de confirmação que vos seja 
exterior. Quando isso acontecer, recolhei-vos progressivamente no vosso íntimo e recordai que a 
consciência seguirá o pensamento efémero de regresso ao coração. Até esses dias, é sabido que as 
Teofanias podem tornar-se espontâneas. Para alguns, elas são até permanentes, para outros, têm 
tendência a espaçar-se. Há-de constatar-se que a Teofania, esse Fogo do Coração, esse Fogo Ígneo 
do coração, se manifestará a partir do momento em que nisso se pensa. E, para tal, é preciso que 
o vosso pensamento esteja livre de todo o medo, de toda a projecção, de toda a interrogação. 
 
A vacuidade, o silêncio, independentemente das vossas actividades, serão, neste período, os 
elementos capitais para deixar a Alquimia do coração acontecer, independentemente da vontade, 
independentemente de qualquer projecção. Trata-se, com efeito, duma forma de alquimia 



25 
 

particular entre o Masculino sagrado e o Feminino sagrado que resultam, ao mesmo tempo, numa 
emergência do Androginato primordial, agora manifestado, e não apenas como ponto de vibração 
dos novos corpos nos lugares que são conhecidos, em particular a nível do nariz. 
 
As referências comunicadas a respeito das Estrelas, Portas, circuitos vibrais e circuitos energéticos 
novos não entram em linha de conta, mesmo que manifestados, uma vez que, como disse, e 
repito-o de modo formal, não de maneira constante neste período, mas em certas ocasiões, umas 
ligadas às irradiações, mas outras igualmente ligadas aos medos gerados a nível colectivo, vai 
tornar-se claro que o vosso pensamento será eficaz. Experimentareis, então, a cocriação 
consciente imediata, não para resistir, não para vos proteger mas antes para pensar, nesses 
momentos, no coração e apenas no coração, livres de qualquer conceito, crença, ideia, projecção 
ou intenção. 
 
Que estejais preparados, como vos foi dito, para o inesperado, o imprevisto, o incognoscível, sem 
preconceitos, sem expectativas e sem apreensões. Aí, a paz do coração, a Alegria infinita da 
Infinita Presença manifestar-se-á para muitos de vós. 
 
Que nenhum poder seja dado a esses elementos colectivos de medo ; não vos deixeis iludir ou 
trapacear por qualquer evento terrestre. Os eventos cósmicos, galácticos são bem mais relevantes 
e bem mais vivos do que os que serão propostos por este mundo, na esperança de contrariar 
assim, de modo ilusório, o despertar da consciência à escala colectiva. Tal como observado, aliás, 
no cenário do vosso mundo, de há uns anos para cá - mas de forma cada vez mais notória -, tudo o 
que estava oculto se revela. Que seja na vossa história pessoal ou na deste mundo, todas as 
manigâncias que se opõem ao amor saem da sombra. Assim, também eu posso dizer que, depois 
deste período, ninguém poderá afirmar que não sabia, salvo aqueles que, naturalmente, tenham 
necessidade do último choque, o do Apelo de Maria, consecutivo aos sinais celestes e terrestres. 
 
Como vários intervenientes vos disseram, atingistes o cerne do assunto, na actualização, em plena 
consciência efémera, dos acontecimentos envolvendo o amor, o retorno à Liberdade, enquanto 
dignos filhos da lei do Um. Há que aproveitar estas múltiplas oportunidades, exteriores ou 
interiores, para dar prioridade ao que acabo de explicar. Pensai no coração, e o Amor, então, porá 
fim a todo o pensamento de medo ou a toda a vivência de medo. É aqui que se torna importante 
aceitar este conceito, mesmo que muitos não tenham vivido, como é do meu conhecimento, a 
totalidade do que acabo de dizer, tratando-se, embora, de seres libertos em vida. 
 
Por outro lado, neste período privilegiado, as facilidades de viver isto serão muito significativas, 
sob a condição de que não se alimente o medo, venha de onde vier, a fim de não o escutar, de não 
o deixar instalar. Pensamento único : retorno ao coração. Sem esforço ou movimentos, nada mais 
do que uma rendição sem condições do ego e a instalação da vossa eternidade, preparando a 
dissolução daquilo a que se chamou a 3ª dimensão dissociada. 
 
Não são precisos agora rituais. Este frente-a-frente é entre vós e apenas vós, recorde-se, na vossa 
componente efémera, perante a vossa componente eterna. Sede amorosos, humildes, sede 
simples, sobretudo a nível de pensamentos, a nível da mente, a nível da vida. Não rejeiteis nada 
do que houver a cumprir, pois o que há a cumprir - mesmo os mais detestáveis encontros neste 
período – proporcionará ocasiões, também elas, inesperadas, precisamente para que se abdique 
da vontade e se deixe emergir espontaneamente o coração. 
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Não vos ocupeis em explicar, em evitar o que quer que seja, deixai-vos trespassar e pensai 
simplesmente nesse lugar no meio do peito a que chamámos Coração do Coração. Mesmo que 
não sintais a vibração ou energia - do chakra do coração, quanto à energia, da Coroa radiante ou 
Coroa ascensional - não faz diferença. Atentai neste facto essencial: em certos momentos, durante 
esta semana, o pensamento será acompanhado da consciência eterna e levar-vos-á a viver, sem 
esforço, o Coração do Coração, nem que seja por uma única vez, um minuto que seja ; é o 
suficiente para mudar totalmente a verdade da vossa vivência em meio à ilusão. 
 
Então, neste frente-a-frente em que estais sozinhos, tudo se desenrola, como se percebe, 
independentemente dos acontecimentos do mundo, independentemente dos vossos desejos, 
crenças, anseios. Mas não se pode esquecer, antes de tudo, que acontecimentos criados de 
maneira artificial, quer dizer, humana e não natural, não podem ter qualquer incidência naquilo 
que sois em verdade, onde quer que vos encontreis. 
 
Encontrar o coração, vivê-lo, é não voltar a ser afectado por qualquer devir deste corpo, por 
qualquer tipo de doença ou sofrimento que seja, aconteça o que acontecer, ou o que se produza 
nesta terra. Ultrapassai as aparências, não julgueis, não condeneis, acolhei tudo o que se 
apresenta, sem excepção, e deixai-vos trespassar, desaparecei perante vós próprios e isso será 
bem mais fácil do que pelos processos de expansão da consciência ligados às vibrações, às Coroas, 
à Onda de Vida ou ao canal Mariano. Este é um processo da consciência pura e dura, 
independente da forma, da vossa forma ilusória e diria, até, do vosso corpo de Eternidade. É o 
jogo da consciência que já não é atribuído a uma forma e que, todavia, ainda não é a estase nem a 
vossa ressurreição em totalidade mas que é, para muitos, a ressurreição do Amor. É a ressurreição 
deste Amor que põe fim a toda a adesão ao efémero. 
 
Até ao presente, sempre vos foi pedido para estar aqui e agora, estar plenamente presentes no 
efémero, mas é preciso compreender que, sob certas intensidades deste Amor incondicional e 
manifestado neste mundo, não é possível gerir este efémero porque se atingiria real e 
concretamente um êxtase tal que este mundo e o vosso corpo desapareceriam dos vossos olhos e 
consciência. Uma vez fortalecidos na Eternidade, estareis imediatamente prontos para viver a 
vossa transição, libertação ou ascensão. Trata-se, pois, de certa forma, de processos de repetição, 
chamemos-lhes assim, do que se produzirá no momento do Apelo de Maria.  
 
O processo da aproximação dos sinais celestes permitiu-nos instalar, neste período particular, o 
que temos vindo a anunciar de alguns dias para cá. Uma vez mais, não vale a pena conhecer os 
eventos exteriores, suficientemente ruidosos e evocados por numerosos irmãos e irmãs ; é 
guardar como essencial o retorno ao coração, mesmo que ele vos seja desconhecido, mesmo sem 
a experiência do Fogo Ígneo, das vibrações ou das energias. Porque este processo, como disse, 
não diz respeito à vossa forma, ao vosso efémero ; diz respeito à vossa eternidade. 
 
Permanecer tranquilo interiormente - espiritualmente, se preferível – é o único conselho útil para 
atravessar este período em leveza e plenitude. Para aqueles que já acompanham o Sol, as 
radiações da Terra, os Elementos, é notório e pertinente o aumento da intensidade do poder de 
acção dos Elementos, por mais que o neguem as autoridades ou aqueles que têm medo, e que só 
podem viver em negação. Também isso tem vindo a ser anunciado há muito tempo por diversas 
vozes e, em particular, por uma das nossas irmãs oriunda dos Índios da América do Norte. 
 
Se, no entanto, seja no vosso frente-a-frente interior ou no cenário do mundo no lugar em que 
estais, este elemento surgir, evitai fugir. Nada há a proteger, apenas há que deixar abrir o que se 
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abre, seja o que for que ocorra ao vosso redor ou em vós. Quando digo « deixar abrir », necessário 
é, imperativamente, aceitar e verificar que nada podeis com a vossa vontade, com o vosso 
passado, com o vosso conhecimento. Deixai ir, então, todo o conhecimento, toda a estratégia, de 
adaptação ou fuga, e lidai com a situação : aceitai ser trespassados. Para lá de qualquer espécie de 
evento, encontra-se a verdade do vosso coração, de maneira mais tangível do que alguns de vós 
puderam viver, seja no momento da libertação pela Onda de Vida, pelo Fogo Ígneo, mais 
recentemente, ou, entre os dois, pelo Canal Mariano. 
 
Unidade, este Branco indescritível, nada tem a fazer com a vossa pessoa e com a vossa história e, 
aliás, há história e há pessoa justamente porque o amor não está presente. Porque quando o 
Amor existe em totalidade, em Unidade e na verdade de Cristo, não é preciso haver história, 
enredo, busca e, sobretudo, medo de qualquer espécie. Seja em relação à saúde, seja para com o 
invisível ou as forças obscuras, como são chamadas, porque, nesse momento, com Cristo estareis 
desposados e sereis Ele. E, neste estado, nesta Verdade, nenhum medo pode surgir, impor-se, ou 
mesmo ser evocado. 
 
Foi isto o que vivi diariamente na minha curta vida, como demonstrei e vos expliquei ; 
independentemente dos ataques dessas forças, o Fogo do coração, o fogo da Unidade, a presença 
de Cristo permitiram que, fosse o que fosse o que vivi, mesmo os momentos de que falei muito 
pouco, em que as forças obscuras me laceravam o corpo, nada me afectava, a minha consciência 
permanecia Sat Chit Ananda, na Morada da Paz Suprema. 
 
Se há reflexo de medo, reflexo de necessidade de compreensão, então poderá constatar-se que a 
alegria do coração não está presente. Bastará, então, afastar esses pensamentos ou esses reflexos 
de medo, pensar no coração, para que aí vos reinstaleis de maneira fulgurante. E repito que isso se 
refere tanto ao que se passa convosco como ao que se pode passar a nível dos eventos deste 
mundo. 
 
Quando digo também que é desejável ficar só, tal significa, naturalmente, que não é preciso 
afastar ninguém, se viveis em família, mas que não há necessidade, sobretudo neste período, de 
vos reunirdes a outros. O que é mesmo necessário, se for possível, é ficar sozinho consigo próprio. 
Sem falsas aparências, sem subterfúgios. Sede verdadeiros. Aconteça o que acontecer, basta que 
vos coloqueis no coração deixando que ele se coloque no vosso efémero assim como na vossa 
eternidade. 
 
Tudo do que vos falamos, seja do Arcanjo Uriel, de Maria e das irmãs que me seguirão vai, como é 
natural, levantar questões. Deixaremos, naturalmente, que o Comendador lhes dê resposta, mas 
sem esquecer que, dentro de alguns dias, todas as questões serão fúteis e inúteis, diria até, 
obstáculos à vivência do coração. Foi nesse sentido que nos foi dado viver, de forma alargada ou 
restrita, as Teofanias, que, mesmo que vividas uma só vez e, até, com dificuldade, se inscreveram 
em vós e serão reencontradas com uma facilidade sem igual durante esta semana, entre o 
equinócio e a festa dos Arcanjos. 
 
Não se trata, portanto, desta vez, de reunir, de colher benefícios juntos, num mesmo momento, 
com a mesma qualidade de intensidade da irradiação de Amor, mas sim de viver este frente-a-
frente. E deve ter-se presente que, se há encontros importantes exteriores no âmbito do mundo 
efémero, durante este período, não é desejável mudar o que quer que seja, porque isso vai 
constituir a melhor das ocasiões, a melhor das circunstâncias para que cada um se encontre 
consigo próprio. Mesmo que vos pareça o contrário, lembremo-nos de que é o medo que domina 
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o ego, mesmo num irmão ou irmã que se afirme invencível ou sem medo. Não é pelo facto de o 
medo não estar consciente ou até manifestado que deixa de fazer parte da própria estrutura da 
vossa consciência. 
 
Portanto, não alimenteis qualquer medo, não concedais crédito algum a qualquer mudança de 
horário, a qualquer condição que vos pareça desejável a nível de ambiente exterior. A única 
condição desejável é a de pensar no coração, de aí ficar centrado ou de a ele voltar, ou deixar que 
ele venha ao de cima, o que é exactamente a mesma coisa. 
 
Tende presente que o que aí vem de forma mais vasta, não apenas nesta semana particular que se 
aproxima, é unicamente uma ressurreição, o regresso à liberdade, à Alegria, o regresso à 
Eternidade, seja o que for que as circunstâncias da vida vos digam, o que vos digam os que vos 
rodeiam, e o que disso penseis. Sejam quais forem as vossas crenças a esse respeito, é igual. 
Então, cabe-vos ser ainda mais pequeninos do que anteriormente, para serdes maiores em Luz. É 
aí que reside a verdadeira humildade, mas não vou imiscuir-me nas prerrogativas da minha amada 
irmã Teresa no que se refere à Via da Infância, da humildade, porque disso é ela quem fala 
melhor. 
 
As minhas palavras ficarão por aqui mas, onde quer que vos encontreis - aqui presentes, a ler, a 
ouvir -, cuidai, por favor, de permanecer comigo em comunhão com a Estrela Unidade que 
prefigura a emergência de Cristo. Assim ficaremos em silêncio, na nossa Presença Una, enquanto 
quiserdes. Digo-vos já « até sempre ». Dou-vos todas as minhas bênçãos e agora vamos fazer 
silêncio. 
 
… Silêncio… 
 
Eu sou Gemma Galgani, portadora da Estrela Unidade. 
 
… Silêncio… 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Maria Teresa Santos 
Fonte:  https://lestransformations.wordpress.com/2017/09/18/gemma-galgani-septembre-2017/ 
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TERESA DE LISIEUX - Setembro de 2017 
 
 
Eu sou Teresa de Lisieux. 
 
Meus queridos irmãos e irmãs, estou aqui convosco, mandatada por Maria. Como portadora da 
Estrela Profundidade, venho até vocês a seu pedido. Neste período que se abre perante vós, 
venho falar novamente, não do Caminho da Infância, pois já falei dele o suficiente, mas bem mais 
sobre a virtude que porto, isto é, sobre a Profundidade. Então, se não se importam, antes de dizer 
o que tenho a dizer, façamos juntos, um momento de Paz e de Alegria em nosso coração. 
 
… Silêncio… 
 
Em primeiro lugar, vou tentar transmitir, pelas  palavras e pelo Verbo, um certo número de ideias, 
de conceitos e de vivências, talvez, acerca do que é a profundidade. Então, para o ego a 
profundidade é qualquer coisa de terrível, pois nas profundezas estão alojadas as vicissitudes da 
alma, as zonas de sombra e o que faz com que a pessoa tenha um medo terrível : o vazio, o 
escuro, que é no entanto a base de toda a Luz. Para alguns de vocês, durante todos estes anos, 
quaisquer que tenham sido as vibrações que experimentaram, quaisquer que sejam as aberturas 
que manifestam, sabemos muito bem que para muitos, esse Desconhecido que tanto fascina é 
também temido pelo ego, mesmo que não o queiram admitir, e no entanto é o próprio 
fundamento da vida. 
 
O período, que vai ser privilegiado e que está prestes a iniciar, tal como vos dissemos ontem, vos 
dará acesso muito mais facilitado, sem que as reticências dos hábitos do vosso ego, da vossa 
pessoa em encarnação, se possam aí opor. Gema deu a primeira chave : centrar-se no coração, 
instalar-se no coração ou deixar o coração emergir. 
 
Como expliquei no Caminho da Infância que era o meu, « o Pequeno Caminho », o elemento 
predominante  é a Humildade e o desaparecimento para todos os papéis e funções deste mundo. 
É claro, isso não é o que vos é pedido, até ao momento oportuno, tal como disse minha irmã 
Gema, pois vocês têm ainda responsabilidades e obrigações a cumprir. Não é preciso delas se 
afastarem, porque até essas obrigações, mesmo que sejam desconfortáveis, são exatamente o 
que vocês precisam, na vossa pessoa, para descobrir essa profundidade, essa felicidade, essa Paz 
que é a fonte de tudo, aí onde nasce o Amor, aí onde é constantemente concebido o Amor que 
não depende de nenhuma consciência nem de nenhuma forma. 
 
Então, é claro, para o ego, até agora, para aqueles que ainda não o viveram, para o orgulho 
espiritual, isso é chamado o negro, a sombra, que poderia parecer contrária à Vida. Para aquele 
que viveu o Si, isso também poderá representar o oposto da Luz e portanto, de acordo com a 
dualidade que vivemos quando encarnados, isso é chamado a sombra, o adversário. É preciso 
penetrar nessa profundidade, deixar-se atravessar  e cruzar com a mesma intensidade, se posso 
dizer, tudo o que possa aparecer ou emergir, mas lembrem-se de que tudo o que possa  ser visível 
e percebido, quaisquer que sejam as imagens, quaisquer que sejam as emoções, são apenas 
obstáculos para encontrar a verdade que sois e que apenas se encontra no Coração do Coração, 
como sabeis, no Coração Ígneo, que se alcança  pela Humildade, pela Simplicidade, pela vibração, 
pelas nossas Presenças também, e de agora em diante por vocês mesmos, nesse face a face 
consigo mesmo, se assim posso dizer.  
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Entrar em vossa profundidade é juntar-se ao seu coração e deixa-lo emergir, deixá-lo emanar e 
irradiar para o coração deste mundo. Ter vivido as Teofanias, a abertura das Coroas, permitiu 
aproximar-se e experimentar isso, em certa medida. 
 
Tal como vos foi anunciado, entre o equinócio do outono e a festa dos Arcanjos de 2017, as 
condições da consciência, do mecanismo vibral, e mesmo da energia vital, serão profundamente 
diferentes em certas ocasiões que vos serão pessoais ou coletivas. Devem aproveitar essas 
ocasiões para recordar que devem desaparecer a si mesmos, que não devem resistir, que devem 
ser a confiança e a fé perante o que talvez ainda seja desconhecido e invisível. Basta, nos 
momentos em que a Luz vos chamar de forma pessoal ou em que os acontecimentos deste mundo 
provavelmente vos desafiarão, que simplesmente apelem à « Profundidade » em vocês mesmos. 
Sabeis onde fica a Estrela Profundidade na vossa cabeça, assim como a Porta Profundidade na 
parte inferior do baixo-ventre. Podem decerto beneficiar disso, simplesmente aí colocando as 
mãos ou um dedo, de forma simultânea, como vos for mais conveniente, para despertar a 
Profundidade. Isso poderá ajudar nesse abandono a vocês mesmos, nesse sacrifício de vós 
mesmos, para permitir que a Liberação se faça no vosso efémero, e que o Amor de Cristo, o 
Espírito do Sol, se revele naturalmente. 
 
Para isso, como disse Gema, é preciso muita Humildade, muita inocência, deixar de funcionar 
como habitualmente. Estar pronto para esse desconhecido é estar pronto para o inesperado, nada 
recusar, nada compreender, apenas se interessar pelo movimento que faz descer ao fundo de si 
mesmo, não dar ouvidos aos hábitos, aos conhecimentos, nem mesmo às percepções, mesmo que 
sejam muito visuais. 
 
Atravessem isso, vão até às profundezas do coração onde não há visão possível excepto a 
percepção dessa magnificência, desse Amor totalmente absoluto que não é governado por 
nenhuma experiência da consciência, por nenhuma forma, por nenhuma dimensão, por nenhum 
mundo. Este é o cumprimento do Juramento e da Promessa, para muitos de vocês, antes mesmo 
do Apelo de Maria. É uma oportunidade, uma chance de ser ajudado por si mesmo, em seu 
interior, pelas circunstâncias ambientais e pelas circunstâncias da Terra e cósmicas, de mergulhar 
sem resistência e sem apreensão nesse Caminho da Infância e da Humildade, que conduz ao 
sacrifício definitivo da atração por esse mundo, substituindo-a pela elevação da alma e sua 
consumação no Fogo do Espírito, se ainda não foi feita. 
 
Então, entrar nas profundezas é realmente ignorar todos os sinais e sintomas do mental, da vossa 
história, das emoções, dos apegos, das obrigações. É atravessar as últimas zonas de desconforto 
para o ego, se assim posso dizer, sem lhe dar crédito, sem lhe prestar atenção, e verificar por 
vocês mesmos que não sois nem esse corpo nem essa história, e que sois desde sempre perfeitos, 
inteiros, que não há nada a procurar, nada a perguntar, apenas serem o que são. É preciso 
realmente muita humildade, não apenas apaziguar o mental, não apenas meditar, não apenas 
orar, mas, em todos os sentidos do termo, desaparecer a si mesmo, confiar-se, abandonar-se à 
Luz, a Cristo, ao Sol, pouco importa a representação. 
 
O que se irá desenrolar conduzirá a essa profundidade e nalguns casos, diria mesmo, quer vocês o 
tenham  pedido, ou desejado ou temido, isso não mudará nada. Então, se assim posso dizer, 
deixem esse movimento acontecer, não resistam, não se deixem reter por nenhuma visão, por 
nenhuma imagem, por nenhuma cor. Apenas usem, como disse Gema, o pensamento para dirigir a 
consciência e ela seguirá sozinha a partir do momento em que pensais no vosso coração. Mesmo 
se não sabeis o que é o Coração do Coração todos temos enquanto incarnados um coração de 
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carne que palpita, que bate. É o marco, esse coração órgão no meio do peito. Deixem a vossa 
consciência aí se deter, deixem o que acontece acontecer, sem nada querer, apenas vos 
abandonando. Aí está o sacrifício à Verdade. O vosso ego, a vossa pessoa, a vossa história, os 
vossos desejos, as vossas carências, não representam nem vantagens nem obstáculos, serão 
neutros a partir do momento em que não lhes prestem atenção nem aí portem a consciência. Aí 
também será mais fácil deixar a Profundidade vos guiar. Quando vos acontecer, quer seja pelas 
radiações, quer seja pelos Elementos, ou pelos eventos humanos, pouco importa, tudo servirá de 
pretexto, tudo será ocasião, no que tendes a viver, para que se encontrem a vocês mesmos na 
vossa profundidade, na vossa eternidade e na vossa verdade.  
 
Todos tiveram a oportunidade, e sois cada vez mais numerosos a constatar que o posicionamento 
como observador e  testemunho, tal como foi definido por Bidi, está cada vez mais presente. É 
agora muito mais fácil e possível não se identificar com o corpo, com a sua história, e o que irá 
decorrer neste período é um bónus da Luz, que dará esse impulso mesmo que seja através de 
acontecimentos que possam parecer difíceis, a nível coletivo, para permitir que vocês despertem, 
definitivamente, e vivam por fim a Verdade que são, sem nenhum freio, sem nenhuma condição, 
sem nenhuma crença e sobretudo sem nenhuma projeção. 
 
Lembrem-se, não há nada a preparar nem nada a recear, apenas há que viver normalmente 
pensando em vosso coração, uma vez que a consciência aí seguirá, há que pensar na Profundidade 
porque a Profundidade, de algum modo, é o motor da Humildade e da Infância. Entrar em si, 
entrar em sua própria morada, aí onde jamais houve sofrimento, onde têm estado desde sempre, 
quaisquer que sejam as aparências da vossa vida, do vosso personagem, da vossa história. 
 
Nada do que vem da vossa pessoa poderá ter utilidade, nenhum  dos processos, mesmo 
vibratórios, vos poderá servir de apoio pois serão de tal ordem, de tal forma intensos e percebidos 
de formas diferentes, que a vibração agirá por si mesma. É por isso que vos temos dito, Gema e 
eu, para se interessarem apenas pela vossa consciência e pelo vosso coração, para pensarem no 
vosso coração a cada momento, mesmo se não sabem do que se trata, pois a vossa consciência aí 
seguirá. Para isso,  apenas é preciso ser humilde, ser como uma criança, na inocência e na 
espontaneidade. 
 
Vejam isso como um jogo. Mesmo que não vos pareça ser um jogo, posso assegurar que quando 
tocais a Profundidade do Coração do Coração podeis ver realmente esse jogo, e então ireis sorrir, 
ireis rir às gargalhadas, real e concretamente. Aí está a vossa autonomia e também a vossa 
responsabilidade, mas essa responsabilidade não deve tornar-vos rígidos, não deve aí prender, 
bem ao contrário. A responsabilidade de que falo é uma grande leveza, uma Alegria que nada 
desse  mundo pode  fazer viver, nem tocar. 
 
Então, sim, é inesperado, é desconhecido para muitos de vocês. Retenham apenas em algum 
recanto na vossa cabeça que não há nada para entender, nada para ver, nada para sentir, nada 
para explicar, nada a pedir, apenas há que « ser ». Então, «  apenas ser », é o momento em que 
toda e qualquer reivindicação do ego se silencia por si mesma, é o momento em que o ego, sem 
qualquer esforço, desaparece por si mesmo perante a majestade do vosso riso, perante a vossa 
ressurreição. E tende presente também, em qualquer parte na vossa cabeça, que mesmo se agora 
ainda estais afetados pelo vosso corpo, pela vossa vida, por qualquer privação, pela impressão de 
não conseguirdes encontrar o coração, é justamente através disso que o encontrareis. 
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Quando vos dizemos que a Inteligência da Luz e a intensidade da Luz, agora, não permitem 
nenhum erro nem nenhum disfarce, é a estrita verdade, mesmo para aqueles que nada viveram, e 
mesmo para aqueles que, por medo, se opõem aos eventos coletivos que irão 
ocorrer.  Permanecei no momento presente, pensai no vosso coração, activai Profundidade e é 
tudo. Poderá ser necessário fazer isso a partir do primeiro dia, e isso será o suficiente. Em alguns 
casos, será necessário esperar o Apelo de Maria ou o último dia deste período, mas no entanto, 
isso será uma forma de aprendizagem. A estrada, de algum modo, ficará marcada e iluminada, e 
quando chegar a hora, se ainda não for este o vosso momento, não tereis qualquer dificuldade em 
deslizar, se assim posso dizer, para o vosso novo corpo, o corpo de Eternidade, com facilidade e 
sem resistência. Assim será a vossa ressurreição. É então, de algum modo, não um resumo ou um 
pré-requisito, mas uma oportunidade que é oferecida pela Vida, de viver a Ressurreição antes 
mesmo do Apelo de Maria. 
 
Podereis verificar que mesmo num evento intenso, natural ou artificial, quer seja através dos 
Elementos, quer seja no que chamais «  guerra », vós não estareis em guerra, estareis na 
felicidade e na alegria do vosso coração. É isso que é preciso reter, e se ainda deve aí haver uma 
esperança ou uma expectativa, é nesse sentido, é essa de estardes prontos para qualquer 
inesperado, para a espontaneidade, para poderdes desaparecer de tudo o que pode ser 
resistência e que é ditado pelo efémero. E, ao ver isso quando descerem em vossas profundezas, 
apenas podereis estar em alegria, para além de qualquer palavra e de qualquer explicação, apenas 
podereis experimentar e viver a Verdade para além de qualquer visão, de qualquer energia, de 
qualquer pessoa, de qualquer forma e de qualquer consciência, atendendo ao desenrolar do que 
acontece em vocês como no mundo ao vosso redor, na imutabilidade, creio que já foram 
informados. Essa imutabilidade é a eternidade do vosso coração, é a dança da Vida, é a dança do 
fim dessa ilusão, é a dança em todo o mundo. 
 
Como tal, é pouco dizer que, neste período, o vosso ponto de vista mudará muito e, para alguns 
de vocês, de forma totalmente irreversível. Depois deste período vereis de forma diferente. 
Quando digo « ver » refiro-me tanto à vossa vida como ao que acontece a cada minuto. 
Descobrireis também, tal como já foi explicado longamente, que tudo o que fazia os vossos 
hábitos irá terminar. De algum modo estareis na Alegria, dóceis à inteligência da Luz, e 
impermeáveis a tudo o que existia anteriormente na história do vosso personagem. Vivereis esse 
Amor nu, essa felicidade que não depende de nada, nem de vocês enquanto personagens, que 
não depende nem mesmo das circunstâncias desse mundo, simplesmente porque o momento da 
Eternidade chegou. 
 
Muitos entre nós, da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, como muitos entre vocês, 
irmãs e irmãos encarnados, temos consagrado  muito tempo para vos preparardes, para amar e 
servir, para reparar, para encontrar. Aceitem agora desaparecer de vós mesmos, não por vossa 
vontade mas por vosso acolhimento, pela «  oferenda » : «  Pai », como Ele dizia, «  Eu te dou a 
minha vida, Eu te dou o meu Espírito ». Na verdade, não fazeis mais do que retornar a vós mesmos 
porque este Pai, esta Fonte, não se encontra num determinado lugar, sobre uma estrela distante 
que o represente, mas está no Coração do Coração.  
 
Terão a ocasião, talvez, para além de qualquer visão, de perceber que o mundo está realmente em 
vocês e em nenhum outro lugar, que Maria, Gema, os Arcanjos, são realmente vossa verdade 
interior e que, para além dessas formas, desses  atributos, dessas dimensões, tudo isso é a dança 
da Vida na mesma liberdade de experiência, na mesma liberdade de consciência. 
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Não vou esconder que pensamos, e vimos, que depois dessa data o desenrolar do efémero será 
diferente para cada um.  Estará mais humilde, mais simples, mais facilmente voltado para o seu 
coração, para o serviço, para a bondade e a benevolência, e isso será natural, sem qualquer 
esforço, sem procurar o que quer que seja. Irá descobrir, se ainda não aconteceu, a criança 
interior, a que resulta da ressurreição, da harmonia entre o Feminino Sagrado e o Masculino 
Sagrado, creio que foi assim chamado, as vossas polaridades, se preferis. A leveza será tal que 
mesmo a maior das perdas vos aparecerá como uma liberação e não como algo do qual ireis sentir 
falta. Estareis livres, em vosso espírito e em vossa consciência, o que quer que seja preciso ainda 
ter como atividade, como ocupação, ou como tempo que decorrerá até ao momento do sinal 
celeste. 
 
É hora de se tornar essa criança, e as circunstâncias da Terra, de todos os lados, como vos disse, 
sejam naturais ou humanas, ajudarão da mesma maneira a estabelecer isso, sem qualquer 
julgamento. 
 
Resumindo, no processo que foi descrito sobre o Choque da Humanidade, será acessível a muitos 
de vocês entrar na aceitação, depois de muitos anos, não na negação e na cólera, para aqueles 
que estão vigilantes e despertos, mas mais na interrogação e na negociação. Haverá aceitação e 
podereis dizer, no vosso interior, que tudo está cumprido, real e concretamente. O sorriso será 
fácil, o brilho do olhar não desaparecerá mais, qualquer que seja a idade, o Fogo do coração 
crescerá sempre, a cada dia, até consumir tudo o que possa restar ainda presente deste efémero. 
 
O coração tomará o comando, para além mesmo dos processos de Teofania ou de vibrações, uma 
clareza interior ocorrerá, estareis num estado em que não haverá lugar para o julgamento. Não 
podereis julgar ou condenar nada, apenas aceitar a Vida, aceitar as aparências, e aceitar ainda 
mais a verdade do vosso coração que ocupará o lugar de tudo o resto. 
 
Assim, quer seja por experiência, quer apenas o vivencie uma vez, ou que seja vivido de forma 
definitiva, despertará o significado de ser a vossa Eternidade, o  estado de Ser, o corpo de 
Glória.  É este Manto Azul da Graça que cobrirá o vosso corpo de glória, que fará com que sejam 
livres, sem dúvidas, sem questionamentos, sem visões, imersos na felicidade, e como disse Gema, 
essa felicidade irá ficando cada vez mais intensa para alguns de vocês. Nesse ponto perceberão, 
como já aconteceu para alguns, que nesses momentos ou de forma permanente, não será possível 
realizar qualquer tipo de atividade mundana e efémera, e para aqueles de entre vós que o viverão, 
quanto mais o corpo se perde, mais estais em alegria. Não é masoquismo, é a verdadeira 
Profundidade e a estrita Verdade do coração.  
 
Não haverá outra aspiração senão viver essa eternidade e alcançar essa eternidade 
definitivamente, ignorando tudo o que possa acontecer na tela do vosso mundo, na tela do vosso 
efémero. Essa é a verdade, todo o resto são apenas aparências, mesmo o vosso personagem. Ireis 
descobrir assim, que no vosso personagem não há substância, nem realidade, nem amor, qualquer 
que tenha sido o amor nele experimentado. 
 
Talvez se lembrem que Cristo, no momento da sua ressurreição, não podia ser tocado. Maria 
também, quando da sua ascensão, não podia ser tocada. Enoch, Elias, também não podiam ser 
tocados, porque o corpo de Estado de Ser é um corpo de Fogo Ígneo que consome de forma 
efetiva e concreta o mundo dissociado e a ilusão da matéria carbonada aprisionada. 
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À imagem dos Elementos sobre a terra, esse Fogo é um fogo de alegria, não é um fogo destrutivo, 
mesmo se algumas armas usadas na Terra o tentarem imitar, isso será uma falsificação, serão 
movimentações com o objetivo de causar medo. Mas tendo descoberto o vosso coração e essa 
Alegria, como quereis que o menor medo, vindo do exterior ou de vós mesmos, possa bloquear ou 
travar alguma coisa ? 
 
Alguns de vocês descobrirão a liberdade interior, aquela que foi nomeada por Bidi, creio, o Jnani 
ou o Liberado vivo, sem no entanto terem passado pelo processo da Onda de Vida, pela Coroa 
Radiante ascensional do coração ou ainda pelo Canal Mariano. Ficarão conectados diretamente ao 
que foi nomeado a Fonte de Cristal, a retificação da luz oblíqua ligada ao eixo da falsificação ao 
nível da cabeça – podeis ver que também tenho aprendido algumas coisas -  aparecerá 
claramente. O vosso eixo será retificado tal como será retificado o eixo da Terra quando da sua 
ascensão. Essa retificação do eixo da Terra já começou fisicamente, podeis pesquisar. 
 
Agradeço a alguns Anciãos que me esclareceram acerca disso, e assim vos posso transmitir, que 
anteriormente os polos ditos magnéticos se afastavam, agora é o Polo Norte geográfico que se 
deslocou muitas centenas de quilómetros ; isso significa a proximidade  do basculamento  final 
desse mundo e da vossa consciência. É justamente graças a isso que a intensidade da Luz 
aumentou dez vezes mais e que, graças à ação das Teofanias e de toda a Confederação 
Intergaláctica dos Mundos Livres – que, como vos lembro, está posicionada ao redor da Terra e 
não mais ao redor do Sol – iremos poder juntos terminar esse processo pelo desaparecimento do 
medo, pela descoberta da felicidade. 
 
Estejam apenas presentes em vós mesmos e desapareçam de tudo o que aparece, quer sejam 
vibrações, quer seja o terror de ver as vossas sombras ou o que quer que seja. Atravessai isso, 
nada vos poderá deter.  
 
Lembrem-se, como disse Gema, a vossa consciência seguirá o vosso pensamento nesses 
momentos, então não alimentem nenhum medo, nenhuma história, nenhuma visão, sejam 
verdadeiros e espontâneos e deixem-se tomar e levar, pela Inteligência da Luz, pelo 
desaparecimento dos vossos desejos, dos vossos pensamentos, para aí onde está a vossa 
eternidade, no centro do vosso peito. A Profundidade ficará muito mais acessível e não será 
possível ressurgirem quando essas experiências vos forem oferecidas. Quer seja através do 
cosmos, da Terra, ou da loucura humana, não faz nenhuma diferença, e podem estar certos de 
que muitos de vocês, para além da possível agonia dos pensamentos que possam ocorrer,  viverão 
essa Alegria que vos confirma a Verdade, e a vossa beleza e perfeição. 
 
Nesse momento, sim, há brincadeira e leveza e ireis sorrir. Podereis rir de vós mesmos, mas não 
haverá lágrimas de perda, apenas lágrimas de alegria, talvez, lágrimas de felicidade. 
 
Não há nada para preparar, não há nada a esperar, apenas há que acolher, sem expectativas, e 
especialmente ser como uma criança, sem saber o presente que irá receber, que aguarda 
ansiosamente para descobrir, junto ao pinheiro, os seus presentes. Mas não serve para nada que 
se questionem, podem usar a vossa maturidade, a inocência da Infância, orientem o pensamento 
para o coração, para a profundidade, e todo o resto se fará por si mesmo, independentemente de 
vocês, independentemente de nós, e independentemente da natureza dos acontecimentos que 
ocorrerão na vossa realidade. 
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O melhor serviço que podereis prestar a vocês mesmos e ao conjunto das irmãs e irmãos da Terra, 
é viver isso com naturalidade, não tentar alertar ninguém, não tentar prevenir os pais ou os filhos 
do que quer que seja. Dai a cada um a liberdade de viver o que tem para viver e não o que 
projetais para ele, mesmo que sejam vossos filhos, mesmo que estejam sobre a vossa 
responsabilidade. Lembrai que a melhor ajuda é aquela que ofereceis quando não fazeis nada e 
permaneceis na profundidade do vosso coração; podereis ver os efeitos muito rapidamente, não 
será preciso esperar muito tempo para ver os efeitos da vossa felicidade ao vosso redor.  
 
Não serão precisas palavras, não será preciso advertir ninguém a não ser aqueles que se 
aproximarão como de costume, ou por acaso. Existem muitos elementos dados por diversas vozes, 
como disse Maria, mas que insistem sobretudo num dia especial que não corresponde  a nada de 
cósmico, a nada de terrestre, mas que corresponde a uma última tentativa, eu diria, da parte dos 
que se opõem à Verdade e à beleza, expressando assim o seu medo, mas eles são também, quer 
gostem ou não, nossos irmãos e irmãs, mesmo que estejam possuídos, como vocês dizem, mesmo 
que estejam em erro.  
 
Lembrem-se que Cristo dizia «  Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem ». Então, deixem que 
eles vivam o seu choque, deixem que vivam e possam aceder à sua própria felicidade, por si 
mesmos. Além do mais, esses irmãos e irmãs que estão no medo, no controle, no poder, não 
aceitarão nenhum conselho, e vocês arriscam que fiquem em fúria e não apenas na raiva, pois eles 
já estão na negação e na raiva, é bom não esquecer, essa negação e raiva sustentadas pelo medo 
visceral da morte. Eles não conhecem a Luz, então, tal como fez o Pai, também vocês, por vossa 
vez, devem perdoar porque eles não sabem o que fazem. Sentir o mesmo amor por todos sem 
fazer diferença.  
 
Se não for possível amar todos de igual modo, tal como diz a Fonte, siga o seu caminho e não se 
preocupe, cuide de si mesmo, e se cuidar de si mesmo a Luz cuidará do seu ambiente. Vocês não 
podem decidir nada e qualquer coisa que possam ainda decidir é porque será uma circunstância 
favorável à Luz, mesmo que à partida pareça contrária à luz. Podeis ver ? Não há mais nenhuma 
escolha senão a da Verdade, senão a do Amor, o que quer que possam pensar, o que quer que 
possam viver, quaisquer que sejam as resistências desse mundo, seja qual for o inconsciente 
coletivo que subsiste, seja qual for o seu inconsciente, sejam quais forem as vossas experiências 
passadas. 
 
Não esqueçam o meu Pequeno Caminho, não esqueçam a Humildade e a Infância, não esqueçam 
que a consciência vai seguir o pensamento como nunca antes  e, acima de tudo, não se esqueçam 
que cada coisa está exatamente no lugar necessário para viver este período, que não é apenas 
essa semana, mas especialmente o último trimestre de 2017. 
 
Vivam a vossa vida, vivam a vossa eternidade e observem como a Inteligência e a Graça aí atuam 
de forma cada vez mais palpável. Se não o conseguem perceber então é porque ainda subsistem 
medos inconscientes, antes de mais o medo da morte, o medo de falhar, embora não seja possível 
o fracasso ; Lembrem-se que todos estão liberados. A assinatura vibral irá conduzir naturalmente 
cada um ao lugar que é o seu. 
 
Se mantiverem presentes esses poucos conselhos que lhes damos, podeis desde logo verificar que 
tudo é muito simples, muito evidente e que não tem havido outro obstáculo, neste período, senão 
o vosso personagem, os vossos apegos, os vossos condicionamentos, mesmo tendo vivido o que 
chamais o Si. 
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A única questão que podeis colocar a vós mesmos, é : «  quero realmente viver e ser 
livre ? »,« Estou pronto ? » Estar pronto não se trata de preparativos, estar pronto é viver na sua 
totalidade o sacrifício, viver a Ressurreição. Quer seja nesse corpo ou num outro corpo, quer seja 
no Absoluto, não faz nenhuma diferença, é o que foi por vocês escolhido ; Não há nada mais 
favorável do que o que foi por cada um escolhido, não enquanto pessoa mas o que foi decidido 
em sua eternidade. É o Juramento e a Promessa, e isso é agora. 
 
Não se deixem mais enganar por alguma forma de entusiasmo do ego. Não há gravidade, há 
jogada, mas o jogo está definido, é sorriso, não é exaltação, não é caso para se deixar levar por 
qualquer visão que seja, fosse ela a mais extraordinária. Permaneçam humildes, mesmo que 
tenham permissão para ver os prós e os contras da Vida, da Creação e das Decreações, os prós e 
os contras desse confinamento ; Permaneçam humildes e leves, de sorriso nos lábios e os olhos 
plenos de vida. 
 
Eis aqui o que Teresa tinha para vos dizer, para partilhar convosco. Vou agora deixar-vos 
descansar, ao vosso próprio ritmo, e para que o Fogo Ígneo não seja muito intenso, não proponho 
que fiquem quietos mas que façam uma pausa, um intervalo, antes de acolher a Irmã Yvone-
Amada, que como sabeis, porta Ki-Ris-Ti. 
 
Com todo o meu amor, desejo-vos inúmeras graças, desejo-vos um despertar definitivo e eterno. 
Eu vos amo. Até sempre. 
 
E lembrem-se de que a vida é Alegria, que a experiência da consciência é alegria total e ilimitada, 
exatamente o oposto do que nós vivemos, mesmo na vida a mais perfeita : o sofrimento, a 
doença, as emoções, enfim, a sede da Verdade. O meu reino não é deste mundo, nem o vosso. Eu 
tinha dito, em incarnação, que passaria o meu Céu a fazer o bem na Terra. Muitos dos irmãos e 
das irmãs que me contactaram poderiam disso testemunhar, mas o bem que está acontecendo 
agora não é apenas um bem, é acima de tudo a Verdade e a beleza, mesmo para além dos ideais 
que poderiam idealizar. 
 
Eu sou Teresa. Eu vos amo e vos deixo agora. Estou convosco para sempre. Adeus. 
 
*** 
 
 
Tradução do Francês: Maria Beatriz Pires 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/09/18/therese-de-lisieux-septembre-2017/ 
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IVONE-AMADA DE MALESTROIT - Setembro de 2017 
 
 
Eu sou a irmã Yvonne-Aimée, Estrela Ki-Ris-Ti. Irmãs e irmãos na carne, dignem-se acolher a Paz do 
Cristo, a Alegria da Luz e a verdade do Amor. 
… Silêncio… 
Eu venho em vós e a vós para completar o que vos disseram as minhas irmãs Gemma e Teresa, a 
pedido de Maria, não tanto para dizer palavras mas para me revelar em vós, despertando em vós 
Ki-Ris-Ti, vindo soprar no braseiro do vosso coração para o atiçar. 
Como vos foi anunciado e explicado, vocês não têm de fazer nada, não têm de preparar nada nem 
nada para antecipar, estejam simplesmente aí, como vocês estão, presentes e lúcidos sobre o que 
ocorre na vossa intimidade. 
Os impulsos múltiplos da Luz, que são levados a acontecer dentro de alguns dias, representam, no 
seu todo, no seu número e na sua desmultiplicação,  Aquele que vem como um ladrão na noite 
bater à vossa porta e que te vem pedir para seres o que tu és, para além de tudo o que tu podes 
crer, para além de tudo o que tu pudeste viver, de tudo o que tu pudeste experimentar. 
Como muitos de vós, as minhas irmãs e os meus irmãos, aqui como em toda a parte neste planeta, 
sentem, mesmo sem poder adicionar detalhes, que alguma coisa está em vias de acontecer e de se 
desenrolar.  Não há necessidade de saber mas é essencial viver no vosso íntimo estes 
acontecimentos de Luz  acompanhando o passo de todos os acontecimentos terrestres e 
acompanhando o passo de todos os acontecimentos da vossa vida. 
A única questão que ainda vale a pena colocar-se é a de saber se vocês disseram « sim » ao Amor, 
« sim » à Verdade, « sim » à Eternidade e não têm que ajustar o que quer que seja, mesmo no seio 
do vosso personagem, da vossa história como das experiências, para encontrar, de forma plena e 
inteira o que vocês são enquanto dignos Filhos Ardentes do Sol. 
Não há que refletir, não há que pesar ou sobrepesar o que quer que seja, há somente que aceitar 
toda a eventualidade, sabendo que quaisquer que sejam as eventualidades prováveis, de qualquer 
natureza que sejam, por trás da aparência está o inefável, o que não pode ser traduzido por 
palavras nem conceitos, nem mesmo no que vocês nomeiam vibrações.  Tudo o que é chamado a 
viver-se para cada uma e cada um não pode ser nem referenciado nem categorizado com 
qualquer elemento que vocês pudessem apreciar neste mundo ou que, na maioria das vezes, nem 
viveram. 
Para além do que vos explicaram Gemma e Teresa, para além da Unidade, para além da 
Profundidade, instala-se em vós o Silêncio, quer vocês o tenham notado ou não,  quer este 
Silêncio se traduza por bruscos acontecimentos ao nível do vosso corpo, da vossa consciência, da 
vossa memória. O Silêncio é o que resolve todas as questões que possam surgir da vossa pessoa. 
Isso corresponde também ao que foi nomeado o acolhimento incondicional desta Verdade que 
vem. 
A alquimia particular que se vai desenrolar neste face-a-face entre o Eterno e o efémero, pessoal e 
coletivo, quaisquer que sejam as reações da pessoa, quaisquer que sejam as reações da sociedade 
humana, não representarão nada perante a verdade deste Silêncio, desta perfeição, que nenhum 
pensamento humano ou nenhuma ferramenta humana pode criar ou recriar. 
Nas profundezas e na vossa unidade, Aquele que bate à porta vem abraçar-vos, desposar-vos e 
acompanha-vos, a cada um, a cada uma, com a mesma intensidade, o mesmo Fogo. 
O que vos posso dizer é que: « não tenham medo e permaneçam tranquilos». A Alegria que vos 
está prometida, se vocês permanecerem nesta humildade, nesta neutralidade e nesta 
benevolência, não têm comparação com o que vocês puderam viver até ao presente. 
… Silêncio… 
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Deixando consumir-se o que deve ser consumido pelo Fogo do Amor, iluminará do interior o que 
vocês são, dando-vos a viver, a sentir, a alcançar este dom da Graça mais completa, mais alegre. 
A Luz e o Amor vão efetivamente bater à vossa porta de maneiras diferentes, em diferentes 
movimentos e diferentes etapas.  Para além do Silêncio, para além do acolhimento, para além de 
seguir o coração, para além da profundidade, se vocês tiverem a possibilidade, estejam sozinhos 
com vós mesmos num ambiente o mais natural possível; mas se isso não for possível é porque 
para vocês deve ser assim e porque são certamente as melhores condições para viverem o que é 
para viver. 
As minhas palavras neste dia são voluntariamente espaçadas porque o que eu tenho a dizer, a 
dizer-vos, a cada um, não reside nas palavras que eu emprego, mesmo que estas palavras sejam 
trazidas pelo Verbo e pelo Paráclito. O importante neste instante, aqui como em toda a parte, 
quando vocês tiverem a ocasião de ler, de entender, é estarem simplesmente neste silêncio que 
permite o acolhimento sem condição e sem resistência d’Aquele que vem. 
Não esperem ver, não esperem qualquer cenário que seja se não for o da iluminação completa do 
que é a consciência, do que é a Vida, do que é a Alegria. Como as minhas irmãs amadas vos 
disseram, à medida que aparecer uma certa forma de desordem aparente, vocês serão cada vez 
mais iluminados. 
Esta iluminação não pretende iluminar uma qualquer história mas simplesmente iluminar o que 
vocês são na verdade, o que todos nós somos,    mesmo antes de ter tido uma primeira forma e de 
ter realizado uma primeira experiência livre. Isto corresponde, para alguns de vós, antes do Apelo 
de Maria, a realizar Ki-Ris-Ti e, assim, a não mais ser afetado por qualquer vicissitude do vosso 
corpo físico, da vossa consciência efémera, ou deste mundo.  Foi dito e repetido, ainda hoje: « 
o  medo ou o Amor », isto vai tornar-se cada vez mais verdadeiro, cada vez mais patente, cada vez 
mais evidente. 
O Filho Ardente do Sol não pode experimentar o mínimo medo, a mínima apreensão, porque ele 
permanece, em qualquer circunstância que seja, na alegria perpétua da Eternidade, o que quer 
que aconteça, onde quer que aconteça. O Silêncio e a Paz são marcadores fortes de onde emerge, 
então, a alegria infinita da felicidade sem causa e sem objetivo, a Alegria pela Alegria, o Amor pelo 
Amor, para além de qualquer cenário e de qualquer problema, dando-vos a provar de maneira 
mais intensa a Liberdade e a Verdade. 
A minha irmã disse-vos, não há nada para preparar, o que quer que vocês pensem, o que quer que 
vocês creiam. Cada um e cada uma, à sua maneira, está pronto.  E eu direi mesmo que aquele que 
diz que não está pronto está muito mais pronto do que aquele que acredita estar pronto. Eu 
também não vos peço para acreditarem em mim, mas eu simplesmente vos informo. Isto não é 
absolutamente um aviso mas antes um anúncio alegre, mesmo que vocês ainda não entendam o 
sentido destas palavras, nem mesmo vivendo o aspeto vibratório. 
Neste espaço de Alegria nenhum medo pode aparecer.  O vosso coração é, de qualquer modo, na 
vossa Eternidade, o vosso salvo conduto, a única verdade.  Então, cada um de vós está pronto, a 
própria Terra está pronta, o próprio céu está pronto. As condições ótimas estão reunidas para que 
o processo final da Ascensão da Terra ocorra agora de maneira palpável, visível e evidente. 
Quaisquer que sejam as vossas possíveis reações em relação a isto, saibam que uma reação não 
dura senão um tempo, e as interações da Luz através dos processos que vos foram descritos 
permitirão a cada impulso afastar as últimas dúvidas, as últimas negações, as últimas raivas, mas 
também as últimas negociações, porque não há nada a negociar perante um presente como este, 
o presente da Vida e da Eternidade.  
Quem poderá pretender depois do Apelo de Maria, mas já durante esta semana, que a alegria 
deste mundo possa rivalizar de uma maneira ou de outra com a Alegria da Eternidade? Quaisquer 
que sejam ainda os vossos apegos de hoje, quaisquer que sejam os vossos projetos, quaisquer que 
sejam as vossas obrigações, o que vai ser decidido pela ação dos Arcanjos, de Uriel e da 
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Confederação, e também pela Terra e pelos seus elementos, será de uma tal intensidade, de uma 
tal verdade, que nenhum de vós poderá lamentar o velho (o antigo), mesmo que para alguns de 
vós ele permaneça, durante um lapso de tempo, até ao Apelo de Maria, que vocês conhecem, 
para pacificar o que ainda tem necessidade de o ser, que não faz parte da vossa consciência mas 
simplesmente das rotinas, das crenças residuais neste mundo, da sua melhoria, da sua possível 
evolução. O que é perfeito não pode evoluir, o que é perfeito só pode permanecer perfeito em 
qualquer experiência que seja, a partir do instante em que o Juramento e a Promessa são 
reativados em vós e que o Coração do Coração entra nesta combustão de Amor.  
O Amor é um fogo devorador; fomos muitos entre as Estrelas a tentar fazer-vos aproximar, 
mesmo pelos conceitos, e pela vibração também, do que isso pode ser. Já não é tempo de 
procurar a Luz porque a Luz vos encontrou; o tempo é de Alegria, esta Alegria que não depende de 
nenhuma circunstância nem de nenhuma condição florescerá em vós.   
Muitos de vós, alguns depois de muitos anos, viveram de forma importante os apelos da Luz. Quer 
seja por lembretes ao nível do corpo, quer seja por mecanismos da consciência efémera, tudo isto 
realmente aconteceu e realmente alcançou-se, tendo-vos preparado, quer vocês estejam 
conscientes disso ou não, e isto muito antes das Núpcias Celestes, há mais de trinta anos. 
Este Fogo ardente do vosso coração enquanto Filhos Ardentes do Sol é o bálsamo radical para 
tudo o que possa incomodar, para tudo o que possa tentar obstruir a Verdade vindoura. 
Muitos de vós viveram, não chamadas de ordem mas convites da Luz, por vezes incómodos, eu 
diria, para a condução do vosso efémero. Hoje, nestes dias, o processo deste apelo da Luz que já 
se tornou, junto de alguns de vós,  em mandatos da Luz, vai tornar-se, nós o desejamos, para um 
número cada vez maior de vós, a realização da vossa eternidade. Não haverá, portanto, mais 
sentimento de apelo da Luz ou de mandato da Luz porque vocês serão a Luz, seja qual for o 
destino desse corpo, da vossa história. 
As minhas irmãs falaram-vos do vosso sorriso e do brilho do vosso olhar, eu ainda poderia falar, 
para os mais sensitivos, de ver, de forma muito simples, da visão mais comum, esse corpo de 
glória, em vós e em outros irmãos e irmãs. Mas para além do que é para ver da forma mais natural 
de ver, com os olhos, há sobretudo esta mudança de posicionamento do que era chamado o vosso 
ponto de vista, da vossa consciência. 
Eu só posso repetir o que já vos disse há muitos meses: « permaneçam tranquilos ». O que se joga, 
lembrem-se, e nós evocámos isso por outras vozes além da minha, já está atualizado, já está 
realizado nos planos mais próximos da Terra, o que pode explicar por vezes, junto de muitos 
irmãos e irmãs, o sentimento de qualquer coisa que muda e que mudará tudo. A inevitabilidade 
assim como a intensidade do que poderá ser efetivamente chamado de mudança, mas que é bem 
mais do que uma mudança já que se trata de uma transubstanciação; em termos pictóricos, a 
borboleta nasceu e nascerá, mesmo que a lagarta ainda esteja presente. 
Nós, nós falámos longamente de mecanismos de fusão e de dissolução, de sobreposição do 
efémero e do Eterno, agora, dentro de pouco tempo, a Luz emergirá da vossa própria fonte que é 
o vosso coração.  Isto certamente, como sempre, pode ocasionar mecanismos de reajuste que 
correspondem aos apelos ou injunções da Luz, mas agora que a Luz emerge aos vossos olhos e aos 
olhos de todos, realizar o que vocês são encontra poucas palavras para o descrever, tanto no 
vocabulário tanto oriental como ocidental. Então, algumas palavras, alguns conceitos, algumas 
ideias, nos permitirão aproximar mais do que não precisa de palavras, do que não precisa de 
demonstração nem de interrogação porque isso é evidente.  Assim se cumprem o Juramento e a 
Promessa. A Luz restabelece o seu reino natural e, qualquer que seja a densidade das vossas 
ideias, dos vossos pensamentos, do vosso corpo, a leveza da consciência se tornará preponderante 
sobre todas as outras considerações. 
O Amor é a nossa natureza. Este Amor não precisa da vossa pessoa nem de nenhuma história, é o 
que vocês são. Quer vocês o aceitem ou não, não mudará nada nesta verdade eterna e inabalável. 
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Qualquer que tenha sido o aprisionamento, a perfeição se revelará a vós, pondo fim à noção de 
espiritualidade, de busca, de procura, da falta, porque nesta plenitude nenhuma falta pode 
mesmo ser mencionada e, eu repito, mesmo que isso só aconteça durante alguns instantes, 
permitindo-vos então viver o que é para viver por cada um de vós durante este último trimestre 
do ano de 2017. 
Como Maria vos disse, o Comandante também e por outros canais, vocês entraram de pé e 
coração no fim dos tempos que é o retorno da Verdade e que é o reinício da verdadeira vida. 
E lembrem-se do que foi também mencionado há pouco tempo, as etapas do Choque da 
Humanidade, sabendo que qualquer que seja o vosso ponto de partida hoje, depois do período 
dado de 7 dias, a partir do início do mês de Outubro, muitos elementos novos estarão na frente do 
palco e tudo isso serão apenas alegrias, quaisquer que sejam as aparências, qualquer que seja o 
vosso estado efémero. Para muitos de vós a preparação do fim da história remonta a muitas 
dezenas de anos. Eu não vos vim prometer nada a não ser assegurar-vos a verdade do que 
acontecerá no vosso Coração do Coração, tomando o lugar de tudo o que pode parecer contrário 
à Luz na aparência deste mundo e dos acontecimentos humanos. 
A progressão da Luz, depois da introdução das Teofanias, e mais uma vez, qualquer que seja o 
vosso estado hoje, o estado do vosso corpo, do vosso mental ou da vossa consciência, não 
representará mais nada a partir do momento em que o Inesperado for vivido. Neste Amor, nesta 
ardência do Fogo do Coração, tudo o que possa aparecer ainda hoje como talvez importante ou 
essencial no seio do vosso efémero, será profundamente relativizado, e isso qualquer que seja a 
natureza do acontecimento e dos acontecimentos que vos tocarão, tanto na vossa intimidade 
como na tela deste mundo. O que pode acontecer àquele que redescobre o que ele é e que é 
imortal, que nunca nasceu e que nunca morrerá? O que pode acontecer quando tudo já é perfeito 
e todos os jogos são possíveis de saciar, e que a eternidade do descanso da forma está também 
acessível, da mesma maneira? 
… Silêncio… 
Lembrem-se também que, para muitos de vós, de agora em diante vocês não levam nada deste 
mundo, porque na Ressurreição nada deste mundo pode servir ou trazer o que quer que seja. 
… Silêncio… 
O que poderia restar, no final deste período, de elementos que vocês poderiam qualificar de 
sombras, de questionamentos, de resistências ou de hábitos, será varrido brevemente pelo canto 
da Ressurreição nomeado as Trombetas e o Tambor da Terra, ou o tam-tam da Terra. Não estando 
mais prisioneiros dentro de uma forma corporal, mesmo aí permanecendo, a perspetiva mudará 
drasticamente. Aquilo que poderá, por vezes, parecer-vos resistir pelo sofrimento, pelos 
questionamentos, não poderá mais manter-se perante a evidência. Vocês estão, portanto, 
convidados, a partir de agora, e da maneira mais completa e ininterrupta possível, a se voltarem 
para vós mesmos, para a vossa profundidade. Tudo o resto será tratado pelo coração, e sem 
esforço, e sem nenhuma intenção. 
Alguns de vós, que não resistem a nada, já constatam, desde as Teofanias e mesmo antes, uma 
forma de regeneração corporal e da consciência; esta é a ação da Luz que dá, seja qual for a idade, 
a beleza à vossa forma e à vossa emanação, seja qual for a aparência que vocês apresentem ao 
mundo. 
A Ascensão da Terra corresponde à transubstanciação da matéria da própria Terra num mundo 
que não será mais carbonado mas silicado, e mesmo os acontecimentos que vos foram anunciados 
há muito tempo pelo Comandante dos Anciãos, mesmo antes dele ser Comandante, do tempo em 
que Orionis tinha a cargo esta função… E vocês sabem pertinentemente que tudo depende 
sempre do ponto de vista da consciência. Se eu der um exemplo, o fogo dos vulcões cobre a terra 
e a cobrirá cada vez mais com aquilo a que vocês chamam sílica e não mais com o carbono, cujo 
espectro de manifestação é bem mais etéreo que aquilo que vocês nomeiam matéria, e no 
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entanto há sempre uma certa forma de corporalidade. Esta transubstanciação da matéria da 
Terra, mas também dos vossos corpos efémeros, é o processo mais adequado que vos permite 
viver o que vos é proposto, por vós mesmos, pela Luz, pela Vida. 
… Silêncio… 
As minhas irmãs também vos disseram para deixarem a Alegria ocupar todo o espaço sem entrar 
em excitação ou em exultação, porque esta Luz, este Amor, esta Alegria, esta Verdade, são de uma 
tal intensidade, de uma tal leveza, que nenhuma reação dentro do personagem o pode traduzir 
sem o caricaturar (disfarçar), sem o amputar. 
A minha irmã Teresa insistiu muito na humildade e no Caminho da Infância. Saibam, e eu já vos 
falei disto, em parte, que mesmo que eu tenha manifestado na minha encarnação os carismas 
mais incríveis que nunca foram usados por um ser humano, isso não retirou nada à minha 
humildade e à minha simplicidade, bem pelo contrário, porque quanto mais a majestade, a beleza, 
a verdade do Amor se implantam, mais a humildade é evidente.  Porque nenhuma função dentro 
deste mundo, nenhum papel como nenhuma missão, mesmo entre os maiores mestres que 
encarnaram, seria eficiente se   tivessem colocado a pessoa na frente. A humildade é, portanto, 
natural para aquele que a vive, e muitos de vocês vão vivê-la. 
Para muitos de vós também, a experiência do coração se tornará a vossa única atividade e ela será 
bem mais gratificante, se o posso dizer, que todos os prazeres deste mundo, que todas as 
possessões deste mundo, porque vocês terão encontrado o tesouro que vocês são, que não tem 
necessidade de mais nada e que apagará tudo o resto. Isto foi-vos explicado de muitas maneiras, e 
isto durante muitos anos. 
A felicidade eterna de Ma Ananda será o vosso quotidiano, nós o esperamos  para um número 
cada vez maior e por espaços de tempo cada vez maiores.  E sobretudo, se para vós não existe um 
acontecimento íntimo importante para viver, o que quer que aconteça na tela deste mundo, quer 
seja natural ou provocado, tenham presente em algum lugar na vossa cabeça que muitos irmãos e 
irmãs encarnados como vós, talvez nas vossas proximidades, o viveram. 
Não concebam nenhum arrependimento nem nenhuma vantagem do que vai acontecer a cada um 
de vós. Aí está o maior dos salvo-condutos, a humildade e a simplicidade, especialmente sobre o 
que vai acontecer na vossa intimidade, porque é daí que vocês extrairão todos os recursos para 
viver o que têm a viver, quer isso seja antes do Apelo de Maria, durante o Apelo de Maria ou 
depois do Apelo de Maria.   
Entendam bem que o que quer que seja esse Inesperado, e claro os seus efeitos surpresa que são 
necessários, e seja qual for a surpresa, quer ela vos apareça como agradável ou detestável, não 
muda em nada a finalidade.  Então, felizes os simples de espírito porque o Reino dos Céus lhes 
está aberto agora e não apenas prometido. Tornar-se uma criança, renascer de novo, terá todo o 
sentido porque vocês o vão viver, e alguns já o vivem. 
… Silêncio… 
Amar sem nenhuma restrição e sem nenhuma condição em qualquer acontecimento, em qualquer 
lugar, e em quem quer que seja, é também um salvo-conduto para jogar o jogo da Verdade mais 
do que o jogo da oposição à Verdade. 
… Silêncio… 
É neste face-a-face, neste um-para-um, em ressonância com os impulsos múltiplos da Luz, as 
diferentes radiações que vos foram expressadas, que se encontra a solução, e em nenhum outro 
lugar. 
Quando o espírito se revela, ele toma os comandos, é o que vocês são.  A vossa pessoa não tem 
que decidir a não ser nos acontecimentos quotidianos, mas no que se refere ao Espírito, ele sopra 
onde ele quer e quando ele quer, é o que vocês são. 
Portanto, preparem-se; não há preparação, simplesmente estar aí completamente presentes, 
completamente disponíveis para a Luz, para a Eternidade.  Não há nenhuma condição humana, e 
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em breve nenhuma obrigação humana que possa manter-se diante da verdade do Espírito 
revelado. Se isto vos diz respeito, mesmo antes do Apelo de Maria, convém, vocês também, 
dizerem: « Pai, que a tua vontade se concretize e não a minha ». A grande diferença em relação ao 
Cristo é que neste momento vocês não podem dizer : « Éli, Éli lama sbachtani? », « Meu pai 
porque me abandonaste? », mas simplesmente « Que assim seja », e assim é. 
O sentido das minhas palavras, mesmo que de momento vos pareçam muito copiadas das 
escrituras, são no entanto as palavras mais adequadas às diversas situações que vos são dadas a 
viver agora.  Tudo o que é verdade é leve e verdadeiro e luminoso, tudo o que não é verdade é 
pesado e arrasta-vos para fora do vosso coração. Nós sabemos pertinentemente que ainda hoje 
existem em vós flutuações desta Luz, em função das vossas fadigas, dos vossos humores, dos 
vossos problemas corporais ou no vosso meio, que parecem afetar-vos por momentos. Muito em 
breve tudo isto não fará absolutamente sentido nenhum. A intensidade do Amor será tal que nada 
mais poderá ter a mínima importância, o mínimo relevo. O Amor ocupará efetivamente todo o 
espaço e reinará sem partilhar, onde quer que estejam, nesse corpo ou sem esse corpo. 
Lembrem-se também dos avisos que nós, uns e outros, vos demos. Vocês não necessitam de 
palavras, vocês não têm que convencer ninguém e, sobretudo, vocês não têm que salvar ninguém. 
Ele disse: « Aqueles que quiserem salvar a sua vida a perderão ». Aqueles que aceitarem o que 
acontece, tanto no seu íntimo como no exterior, a ganharão, e isso imediatamente, seja qual for o 
momento do Apelo de Maria e da visibilidade dos sinais celestes. E quanto mais vocês estiverem 
aqui e agora, no instante presente, mais isto vos aparecerá de forma cada vez mais clara, e é 
mesmo cada vez mais claro e, sobretudo, se isso vos parecer confuso. O que é confuso é a vossa 
pessoa, não é a Luz que está aí, que vocês são.  Então, não julguem nenhuma circunstância, não 
julguem nenhum problema, quer seja dentro ou fora, não julguem nenhuma relação nem 
nenhuma ligação, deixem ser o que vocês são, deixem a Alegria, a Graça, preencher cada 
interstício, cada questão, cada sofrimento. A Luz é o que vocês são, a vossa pessoa não se pode 
acostumar, não pode controlar ou não pode decidir, aí está a verdadeira Liberdade. 
… Silêncio… 
É tempo, como vos disse a Fonte há poucos dias, ou ainda quando da sua passagem sobre a terra 
num corpo que ele sintetizou: « O salvador está em ti, revela-o ». Não esperes nada do exterior, 
tudo vem de dentro, no que acontece. Dirige todos os teus sentidos para o teu coração, dirige a 
totalidade da tua consciência para o teu coração e deixa-o trabalhar no restabelecimento da 
Verdade e da Eternidade. Você não pode fazer mais nada por si mesmo. A preparação foi muito 
longa para alguns, e quando eu vos digo que vocês estão prontos, o que quer que vocês pensem, 
uns e outros, vocês provarão a verdade das minhas palavras dentro de pouco tempo. 
… Silêncio… 
A profusão do coração de cada um traz o que é necessário e indispensável no processo de 
alquimia em curso.  Este processo não pode depender de vós nem de uma qualquer vontade, nem 
de um qualquer personagem, nem de um qualquer papel. Aceitar isto e vivê-lo, é viver a 
totalidade da Verdade, onde não há nenhuma condição prévia e nenhum pré-requisito. 
Lembrem-se também que, durante os impulsos das radiações, durante os acontecimentos 
Elementares ou artificiais criados pelo homem, a natureza, o silêncio permanecem o vosso melhor 
aliado neste face-a-face. Respeitem também o que vos diz o vosso corpo tanto em relação aos 
alimentos como em relação ao sono porque, seja qual for o seu destino, no imediato ou após o 
Apelo de Maria, seja qual for o seu estado, ele deve permanecer leve. A natureza nutre-vos muito 
mais do que os alimentos. 
Eu só vos posso dizer para se escutarem ao nível do coração. Para aqueles que vivem o Fogo 
Ígneo, o que acontece no vosso peito é o vosso guia; para aqueles que não vivem o Fogo Ígneo, a 
consciência pura sabe melhor o que faz do que a vossa pessoa. Isto não pode ser confundido com 
um desejo já que, como muitos de vós constatam, o que era a essência do ego, ou seja o desejo, 
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de avidez, de possessões, de experiências, mudou profundamente. Quer vocês consigam colocar 
em palavras ou não, não muda nada na realidade da vossa experiência. Mesmo as confusões 
aparentes da sociedade e do mundo são apenas a tradução, temporária, da chegada da Luz de 
forma tangível. 
Se vocês acolherem e se conformarem com os poucos elementos que vos foram dados pelas 
minhas irmãs Estrelas e por mim mesma, então vocês constatarão por vós mesmos, durante a 
vossa experiência, a verdade do que nós vos enunciámos e os fundamentos dessa verdade. 
… Silêncio… 
No que se refere aos acontecimentos temporais deste mundo, após o período deste fim de 
Setembro, a partir do início de Outubro, independentemente das nossas comunicações, nada 
estará relacionado com este mundo ou os seus acontecimentos mas o máximo será feito, se 
tivermos oportunidade, para vos falar da outra Verdade, a única, - dos mundos livres, da 
consciência pura, do Absoluto, - porque de qualquer maneira muitos de vós não estarão mais 
preocupados com questões sobre a História, sobre as datas, sobre os acontecimentos, mas 
unicamente sobre a vossa intimidade. 
Eu sou a irmã Yvonne-Aimée, eu vou ficar em silêncio agora e proponho-vos, se o desejarem, viver 
uma Teofania em conjunto. Esta Teofania será marcada com os elementos essenciais de Ki-Ris-Ti. 
Nós vos amamos sem nenhuma condição e sem nenhuma restrição, que quer que sejam e onde 
quer que estejam. Para nós não há diferença, como será o vosso caso.  Então acolhamos juntos, na 
unidade e na verdade, Ki-Ris-Ti. 
… Silêncio… 
Que o meu Amor esteja presente em cada um de vós. Eu sou a irmã Yvonne-Aimée, na Paz do 
Cristo eu retiro-me em vós. 
… Silêncio… 
* * * 
 
Tradução : Cristina Marques 
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A FONTE - Setembro de 2017 
 
Meu amigo, meu amado, eu honro e bendigo a verdade de tua Presença. Hoje o Juramento e a 
Promessa se atualizam em ti, dando-te a te descobrir e a te reencontrar. Juntos, tu e eu, em cada 
um de ti, eu honro e bendigo a tua verdade. Juntos nós vamos, onde quer que tu estejas neste 
instante como em qualquer instante em que tu me ouças ou me leias, não para que te embebas 
de minhas palavras, mas para que te embebas do Amor que tu és. Pela graça do Parácleto, pela 
graça de tua reconexão, descubra-te, ouse, ouse enfim, sem história e sem arrependimentos, ser o 
que tu sempre foste apesar da ilusão do que tu viveste no seio deste confinamento. Redescubra a 
tua liberdade de ser, cujo único caminho é aquele do teu coração. Além de toda forma, como em 
toda forma, eu estou contigo porque eu sou tu. 
Então, sem hesitar, antes mesmo que o Apelo da Grande Mãe ressoe em teu coração  e em teu 
ouvido, abra-te a esta Verdade infinita e eterna que nunca pode desaparecer, que nunca poderá 
se apagar e que, também, jamais poderá se reproduzir. Então abra grande o teu coração, 
desdobre tuas asas e ouve diretamente em teu coração a dança de minha Presença, o canto de 
tua ressurreição. Neste instante é suficiente te colocares aí onde reside a tua eternidade, aí onde 
reside a única Verdade. Não há nenhum caminho que tu devas tomar, não há nenhum sofrimento 
que tu devas aceitar. Tudo é já perfeito e tudo está já em ti e tudo está já aí mesmo, no seio desta 
terra. 
Então sim, hoje alegra-te, não pelo que vem, mas pelo que está aí. Alegra-te porque és bendito, 
porque tu és verdadeiro. Revestido de teu manto de eternidade, da vibração de tua essência e da 
origem, eu te convido a dançar a vida na imutabilidade do teu silêncio, em teu repouso eterno. Tu 
que és anterior a toda forma, a toda consciência, fonte de ti mesmo, tu és a Água da Vida, a Água 
do Batismo e a Água da Ressurreição. Seca quaisquer lágrimas que possam ainda aparecer, elas 
não são mais que o reflexo de tua alegria eterna, de tua sensibilidade, de teu Espírito. Não te 
deixes mais martirizar por qualquer elemento presente neste mundo como neste corpo, 
reencontra-te. Há, não uma urgência mas a imediaticidade de tua Presença eterna que não quer 
mais do que bater à tua porta, aquela de tua consciência. 
Então abre, abre e descobre, para além do entendimento, além de toda palavra, além de toda 
forma, a verdade inefável de toda presença, a verdade inefável da realidade do Amor fluindo da 
fonte, sendo a natureza mesma em qualquer dimensão que seja, que breve, para além do tempo, 
tu percorrerás em toda liberdade, sem ser sujeito a uma forma fixa, sem ser sujeito a uma 
qualquer dualidade ilusória. Tudo é Um, assim tu és Um. 
Tudo o que foi separado será reunido na mesma dança e no mesmo fogo a partir do momento em 
que a Grande Mãe chamada Maria te chamará por teu prenome, cada um de ti neste planeta, 
dando-te a queimar os restos de ilusão ainda presentes em forma de sofrimentos e de memórias, 
em cada parcela de tua divina Luz. Tu que és a Eternidade, tu que és o Eterno e parte do Eterno, 
em cada parte se encontra o Todo, agora que os véus do sofrimento e da ilusão são removidos de 
teus olhos como de teu coração. 
Então reencontra-te, não há nenhum esforço a fazer. Isto não é uma recompensa, como já te 
disse, é o que te é devido, é a tua verdade. Em cada um de ti a mesma chama, em cada um de ti a 
mesma Fonte, o mesmo espírito, a mesma dança, e sobretudo a mesma intensidade não 
mensurável e não calculável deste Amor incondicionado que tu sempre fostes e continuas a ser, 
apesar dos véus e apesar do esquecimento. 
É o tempo hoje de restaurar a Verdade de modo que haja o esquecimento do que foi falsificado, 
do que te fez sofrer. Aplica-te a ti mesmo o dom da Graça e o bálsamo da Verdade. Não há 
esforço, há justamente que te reconheceres, além de todo pensamento, de toda manifestação, 
como de todo estado, porque o que tu és não depende de nenhuma condição nem de nenhum 
estado, porque  o que tu és é a Verdade, o que tu és é a consciência pura que encontra sua fonte 
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além da consciência e além da Luz, servindo de manifestação e de apoio a toda experiência livre 
da consciência em qualquer multiverso , em qualquer universo, como em qualquer dimensão que 
seja. 
Então hoje, eu te convido à dança de tua ressurreição, eu te convido a te reconheceres no seio do 
Impessoal, do Espírito do Sol, como do Parácleto, a fim de que o Coro dos Anjos entoe em tua 
presença o canto de Amor da Eternidade, canto de bendição, canto que abre em ti as últimas 
portas, construídas no seio da Ilusão que, como tu descobres ou descobrirás, não tem outra 
realidade que o peso de tuas crenças, o peso de tuas adesões, o peso de teus infernos,  que não 
têm nenhuma duração e que se desvanecem diante da verdade de teu coração reencontrado e 
atuante na superfície deste mundo. 
Tu és Luz e a Luz está por toda parte. No princípio era o Verbo e teu Verbo é o primeiro Verbo. 
Então há numerosas moradas e cada morada é a tua morada. Tu não tens que escolher, não tens 
que te privar, tu tens que descobrir. Abre-te, sem medo nem falha, tu não precisas fazer nenhum 
esforço, tens somente que estar aí onde me encontro em teu coração, tens somente que fazer 
silêncio, estar imóvel, a fim de que a Vida te percorra e te ressuscite na verdade de tua 
eternidade. Não olhes para trás, nem olhes para diante de ti, olhe ali onde todos os tempos estão 
contidos, pondo fim à Ilusão em teu Coração do Coração. 
Eu vim a ti, como eu te disse, não para falar, não para fazer-te conhecer outra coisa do que o que 
conheces de toda a eternidade. Reconheça-te em mim, como eu me reconheço em ti, porque 
entre mim e ti e entre tu e eu não há nenhuma distância, nenhuma tela e nenhuma divisão. Como 
em cada um de ti, apesar das aparências e apesar das formas, apesar dos pensamentos e apesar 
dos afetos está a única verdade, aquela do Amor sem condição e sem concessão, que está aberto 
à dança da Vida e à verdade da consciência. 
Tu que és pura consciência e redescobres o sentido de minhas palavras pela vivência de tua carne 
no seio desta Ilusão, eu te convido a não mais nutrir o que te fez sofrer, eu te convido a não mais 
nutrir os teus conceitos errôneos concernentes ao que tu és, que te prometem montanhas e 
maravilhas, sendo que estas montanhas e maravilhas estão inscritos na eternidade de teu coração, 
na eternidade de tua Presença, além deste mundo, como além de todo mundo. 
Reconheça-te. Eis meu único desejo, que é também fundamentalmente tua única verdade e teu 
único desejo, desejo este que não concerne a este mundo, onde nada deste desejo pode ser 
realizado e comprovado. Eu te convido a realizá-lo e a comprová-lo no único lugar onde ele 
sempre esteve, em teu Coração do Coração. Pela graça do Fogo Ígneo que se deposita agora a 
cada minuto, a cada sopro, em teu peito, não resista e acolha de maneira infinita e sem nenhuma 
condição tudo o que a vida te dá a viver, porque a vida, mesmo neste mundo, é agora iluminada 
pela Espada da Verdade, que corta os laços ilusórios do apego a qualquer condição deste mundo. 
Tudo está em ti, isto sempre foi dito. Eu te convido hoje mais que nunca a verificar esta verdade 
essencial, instalando-te e repousando no centro do teu peito, este lugar que não é nenhum lugar, 
porque escapou do confinamento e da forma deste mundo. E apesar das vicissitudes, apesar das 
experiências felizes ou infelizes de tuas tomadas de encarnação no seio desta Ilusão, eu te convido 
à beleza e eu te convido à celebração, não mais somente da Graça, não mais somente de tua 
ressurreição que se completará em um número reduzido de teus dias a viver ainda no seio da 
Ilusão, eu te convido a sair de qualquer tempo, te convido a considerar qualquer história deste 
mundo como uma história que somente passa e que nunca mais poderá colocar travas em tua 
liberdade reencontrada. 
Não te peço que me creias, eu não te peço mesmo que me escutes ou me entendas, eu te peço 
simplesmente que te reconheças, aí neste instante como em cada instante que se escoa 
doravante, te dando a ver que o tempo não se escoa jamais, que ele também é uma ilusão, que 
não há nenhuma condição, nem mesmo do confinamento, que pode hoje ainda te refrear na 
verdade que tu és. 
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Então deixe que a Alegria, que não depende de nenhuma causa nem de alguma justificação, 
emergir da Verdade que tu és. Deixe-a suavizar e fechar as feridas que podem ainda parecer 
existir, ligadas unicamente, como tu o sabes, ao medo. O Amor não conhece o medo, então o 
Amor que tu és não pode deixar subsistir o menor medo do desconhecido, preparando-te então 
ao indizível salto no seio da última Verdade, remontando assim à fonte de tua eternidade como à 
fonte de tua consciência. Isto se produz neste momento mesmo. Não te deixes alterar pelo que 
pode sofrer em ti, nem te deixes alterar pelos gritos que sobem da terra, dos que ainda não se 
reconheceram, dos que ainda não se reencontraram, mas que graças a tua presença e a tua 
benevolência, permitirão suavizar a maneira em que viverão a sua própria ressurreição. 
O que quer que digas hoje, o que quer que cada irmão da terra diga, o que quer que pense e o que 
quer que viva, isto não é nada em relação não mais à Promessa, mas à verdade da instalação dela, 
levando-te a ressuscitar e te fazendo viver o Juramento da Eternidade, o juramento da Alegria que 
sela toda manifestação como toda experiência, além do confinamento deste mundo, devolvendo-
te a tua liberdade primeira que nunca pode ser eliminada. Em qualquer forma que seja, em 
qualquer ausência de forma que seja, permaneças sem mudanças, permaneças verdadeiro, tu, Luz 
da Vida, Luz do Amor que é anterior a toda manifestação, como a toda expressão. 
Aí onde estás, em qualquer idade que te encontres, em qualquer condição que tu te encontres na 
superfície deste mundo, não existe doravante nenhum obstáculo à esta descoberta. Então eu te 
peço e te rogo que te abras a fim de que nunca mais tu sejas fechado e confinado por qualquer 
limite que seja. Eu bendigo a tua presença, tu que és Fonte ao mesmo modo que eu, Fonte que, 
como tu, conheceu a forma, certamente não pelas vias clássicas da encarnação. Eu posso hoje te 
revelar que eu estive presente na superfície desta terra, pouco tempo, é certo, porque o peso da 
densidade e da Ilusão apagou meu coração, e eu o sabia no seio de minha forma efêmera. 
Te convido a reler as únicas palavras que eu pude escrever quando de minha passagem, à véspera 
de minha passagem. Eu conheci tua condição, experimentei o sofrimento e a carência, tudo isso 
hoje se acabou. Eu te convido a ser o sem-forma, te convido a ser o primeiro nascido, o primeiro 
filho da Fonte que cada um de ti é, em qualquer experiência que desejar viver doravante. 
Assim o Amor coloca realmente fim a qualquer sofrimento e a qualquer ferida. Assim o Amor que 
tu és coloca fim a toda antecipação e a todo condicionamento. Escuta, não o que te digo, mas 
escuta a verdade do teu coração, que somente pede para ser ouvido e aceito. Aí está o dom da 
Graça, aí está a única Verdade, que não deixa nenhum lugar para a dúvida, ou para a interrogação, 
seja qual for a sua natureza. 
Meu amigo, meu amado, ouça o canto da Ressurreição, que canta em ti como cantará muito em 
breve no conjunto de teus céus da terra, em qualquer lugar que tu residas, anunciando o retorno 
em majestade da Verdade. No texto que escrevi já há mais de trinta e três anos, eu te deixei 
indicações que não levam em conta nenhuma cultura, nem alguma condição, de alguma religião 
como de alguma crença. 
O salvador já está em ti, revela-o, ama, e se tu não podes amar frente a um outro de ti, então siga 
teu caminho e respeita a liberdade daquele que tu não podes amar. Ele é tu em um outro estado, 
em um outro tempo, em um outro espaço e no entanto bem presente, que isto seja entre teus 
próximos como sobre o conjunto desta terra. Aceita e acolhe permitindo-te então dizer « sim » à 
eternidade de teu coração, à eternidade de tua Presença. Não há nenhuma condição, não há 
nenhum carma, não há nenhum sofrimento, não há nenhum prejuízo que possa refrear ou conter 
o fluxo do Amor, o fluxo da Verdade. 
Seja tu mesmo afim de ser livre e aberto, te permitindo então descobrir o que jamais pode 
desaparecer e que no entanto não foi visto nem sentido. Hoje não há mais questões, não há 
necessidade de ritos nem de vibrações, há somente a necessidade da Verdade, bem além de toda 
condição ou de todo julgamento. A verdade está aí desde o instante em que não coloques 
nenhuma tela nem nenhuma oposição a tua eternidade, soltando assim os últimos laços ou os 
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últimos apegos à ideia de ser este personagem, esta história, esta vida, ou qualquer carma que 
seja. 
Afasta-te de todos aqueles que resistem, ainda animando conceitos desatualizados, crenças 
desgastadas. Mantenha-te longe do que foi prescrito para te reaproximares de mim. Isso teve o 
seu tempo e também, tu o sabes, foi falsificado. Tu não dependes de qualquer mestre, tu não 
dependes de nenhuma lógica, tu não dependes de nenhuma condição, tu dependes apenas de ti. 
Então, o que esperas para ousar te descobrir em totalidade, na verdade da Luz, na verdade do 
Amor, te nutrindo cada dia ainda mais, mostrando-te e demonstrando-te que tudo já está aí, em 
ti, que nada há  a ser retido neste mundo, que há tudo a dar a fim de o restituir  à verdade do 
Único. 
Releia o texto, o único que eu escrevi quando de minha partida, de minha passagem, a fim de 
retornar ao estado inicial. Minha presença naqueles tempos, previamente ao retorno da Unidade, 
previamente à Ascensão da Terra,  fecundou, como Cristo fez já há mais de dois mil anos, o sangue 
da Terra com o sangue da Eternidade. 
Então não esperem mais, porque o tempo não se desconta mais, porque o tempo não se mede 
mais. Mas o tempo se dissolve em breve com estrondo, porque quando o tempo se dissolve  e se 
colapsa, que prazo ou que projeção em qualquer tempo que seja, pode ainda te afetar ? Isso foi 
nomeado os três dias de trevas e de escuridão, isto foi nomeado a estase, assinalando assim, pela 
visibilidade e pela audibilidade dos sinais celestes e terrestres no seio dos teus sentidos ordinário, 
siderando-os e dando-te a descobrir a totalidade dos sentidos do teu coração que é o único 
sentido que nunca perece e que nunca nasce. 
Tu és bem além de todo nascimento e de toda morte. Em verdade eu te digo, em verdade tu o 
dizes e em verdade tu o vives. Por pequenos toques ou de maneira estrondosa, isto não faz 
nenhuma diferença, porque cada um neste fim dos tempos, evolui em seu tempo que é seu ritmo 
interno, mesmo se ele seja calcado sobre o fim dos tempos e não pelo fim da vida e não pelo fim 
do mundo, mas ao fim de um certo mundo, sendo acompanhado, como tu o sabes, de uma oitava 
nova de dimensão e de manifestação, onde somente a Alegria do Amor e somente o Amor da 
Alegria te servem de guia e te servem de experiência, quando tua consciência está presente. 
Lembra-te, não há mais tempo para as lembranças, o tempo não é mais para o Juramento e a 
Promessa, mas é chegado o tempo da realização dela. Não há mais atrasos, não há mais 
sofrimento, não há mais fim porque o que vem não é o fim, senão a tua ressurreição. Somente o 
que morre – que não é tu – chama isto « o fim » e tu não és em nada concernido pelas dores do 
teu corpo. Somente alguns hábitos e algumas crenças, mantém ainda esta crença, que é falsa e 
ilusória. 
Então não deixes, o que quer que se desenrole em tua vida, que tua vida eterna seja freada por 
qualquer elemento não resiliente deste mundo. Que isto concirna aos teus pensamentos, que isto 
concirna as tuas relações, que isto concirna a teu corpo, que isto concirna a teu mundo no país 
onde estás, não serás molestado. Cristo disse : « Busca o Reino dos Céus que está dentro de ti e 
todo o resto te será dado em abundância ». Por isso tu deves aceitar não buscar em outra parte 
que não em ti e te colocares no seio de tua presença, pondo fim à ilusão dos conhecimentos, à 
ilusão da espiritualidade, à ilusão de ser uma história, à ilusão de ser um corpo sofredor. 
Deixa a Verdade tomar todo o lugar e todo o espaço de teu corpo como todo o espaço de tua 
consciência, neste mundo como em toda parte. Assim tu verás que nunca nada pode ser separado 
realmente e concretamente, mas simplesmente dividido e burlado pelo teu próprio mental, pela 
adesão a este mundo bem mais que a adesão a tua eternidade. E lembra-te também o que disse o 
salvador quando esteve encarnado: « Ninguém pode conhecer o Reino dos Céus senão se tornar 
como uma criança e se não nascer novamente. » 
Então libera a Porta estreita, ela já está aberta; ela nunca esteve fechada senão por tuas crenças, 
senão por teus apegos.  Não há outra chave que não o que tu és em verdade, então não espere 
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mais nada, porque não há nada a esperar. Os tempos estão cumpridos, a Terra está liberada 
depois de muito tempo em termos humanos, isto foi anunciado e pode ser traduzido em ti pela 
subida do que foi nomeado a Onda de Vida. 
Hoje não te preocupes mais de qualquer história que seja, não te preocupes do que pode se 
desenrolar no seio deste mundo como no seio de teu corpo; coloca-te em teu coração e olha 
simplesmente como este coração se torna um bálsamo que põe fim, como já te disse, a toda 
ferida, a todo sofrimento. 
Então escolha a simplicidade porque a Verdade é simples. Escolha a Infância, porque na Infância 
não há mental, não há memória, somente há o instante. Penetra o instante, presente de toda a 
Eternidade, a fim de que todos os teus instantes e cada sopro que te reste a manter sobre este 
mundo seja pleno da graça e da beatitude de tua eternidade desvelada. 
Ouça o som da tua alma, o som do teu Espírito, que te chamam muito mais forte que antes, na 
linearidade deste tempo, a aquiescer, a dizer « sim », a te reconhecer bem além de toda a 
aparência e, sobretudo, de toda história. 
Seja tu mesmo, seja verdadeiro, ama cada coisa, ama cada pessoa. Se tu não o podes, então siga 
teu caminho, mas tenta-o. Tu não tens nada a fazer, mas justamente a deixar ser a Eternidade 
desvelada, isto não te concerne enquanto história ou pessoa, isto não concerne a nenhuma forma. 
Isto está além de toda forma e isto está aí.                    
Então, meu amigo, meu amado, ouça o que o Coro do Anjos canta, não mais em teus ouvidos, mas 
diretamente em teu coração. Aí está o canto da Vida, aí está o canto da Ressurreição, aí está o 
canto da consciência, aí está o canto além de toda consciência. 
Acolhe com a mesma intensidade tudo o que te propõe a vida, porque mesmo se tu não o vês e 
não entendas nem os prós nem os contras, a Luz está aí e ela se ocupa de ti, porque ela é tu. 
Nenhum elemento de tua história ou de tua pessoa poderá doravante influir sobre o 
desdobramento desta Luz, no desdobramento da Verdade e quanto mais te manténs tranquilo, 
mais tu estarás leve e mais os teus problemas inerentes a este mundo não pesarão mais nada 
diante da densidade e da verdade do Amor que é tua Presença. 
Então, revestido de teu corpo de eternidade, revestido da Graça da Grande Mãe, que esperas tu 
para sorrir à vida, que esperas tu para rir das ilusões que foram mantidas por ti ou por outros? 
Que esperas tu para rir-te de ti mesmo nisso que tu manténs ? Que isso seja tuas crenças, que seja 
um outro irmão ou uma outra irmã, que isso seja teu filho. Como tu o sabes ou pode ser 
entendido: « Vossos filhos não são vossos filhos, eles são os filhos da Luz ». Além do confinamento 
não há laços de sangue, não há mais que os laços da Liberdade e os laços do Amor, que não são 
laços, que são, no entanto, confiança e orientação, permitindo à Verdade circular sem dificuldade 
em qualquer consciência que seja, em qualquer dimensão que seja. 
Não é mais tempo de compreender, já não é mais tempo de explicar, é o tempo de viver. O tempo 
é da simplicidade, o tempo é da Infância. Aí está a verdade e em nenhuma outra parte. Tudo o que 
deve se desvelar nesse instante, se desvelará a ti em função do que te é útil, não para nutrir 
qualquer passado ou qualquer futuro, mas útil para a tua verdade no instante presente da tua 
presença. Então escuta e ouça, não o que te diz tua cabeça, não o que te diz qualquer 
interveniente que seja, mas escuta teu coração; ele não pode te enganar, ele não pode te levar 
para além do que é a verdade eterna do Amor. 
Recorda-te, não há nenhum limite, de idade, de sofrimento, de doença ou de bem-estar que possa 
agora e doravante refrear ou limitar a plena expressão de tua Eternidade, a plena manifestação de 
tua Presença. 
Então, meu amigo, meu amado, comunguemos juntos na Teofania, e bem mais que o sinal da Luz, 
procedendo até agora por pequenos toques, durante algumas datas, em alguns instantes que tu 
mesmo escolhes, eu te convido a não mais depender de alguma data, a não mais depender de 
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alguma circunstância, nem de algum tempo. Deixa ressoar a verdade de teu coração, aí, em meio a 
carne do teu corpo. 
Ouça, no silêncio de minhas palavras, no silêncio da história, ouça a imutabilidade do Amor, que 
permite todos os movimentos e todas as experiências. Ouça-te, do mais profundo de ti jorra o 
canto do Espírito, o canto da comunhão e da Teofania perpétua, e dá-te conta, em função de teu 
tempo e teu horário, que nada pode agora te reter no seio da Ilusão. 
Leva tua vida, como ela te peça de a levar, enriquecida pela Verdade. Então teu caminho, no seio 
deste mundo – porque teu coração não tem caminho – mas teu caminho no seio deste mundo 
será límpido e leve. Tudo se fará em plena clareza, em plena precisão, transcendendo o bem e o 
mal e te instalando no aqui e agora, aí onde se encontra o Único, em tuas profundidades, aí onde 
se encontra o Cristo. 
Faz desta terra que ascensiona o terreno de tua ressurreição, vivendo os elementos, vivendo a 
natureza, vivendo os Cavaleiros, vivendo tudo o que se produz e se produzirá no calendário de 
teus últimos tempos, com a mesma graça, com a mesma densidade de Amor reencontrado e que 
não responde a nenhuma condição e a nenhuma restrição. 
Então o Manto Azul da Graça da Grande Mãe recobrirá teus ombros, desnudando o teu coração, 
realizando em torno de ti a cada instante a graça de tua simples Presença. Sem qualquer intenção 
e sem ter necessidade de toque, tu tocarás cada coração sem nada desejar e sem nada pedir, 
estando simplesmente no que tu és, sem colocar limites, sem recobrir o que se descobre. 
Meu amigo, meu amado, os tempos estão cumpridos. Meu amigo, meu amado, a hora é da 
Liberdade. Não procure data porque ninguém pode conhecer o momento da intervenção dos 
sinais celestes e terrestres, assim como o Apelo da Grande Mãe, que tu nomeias Maria. Isto é 
agora. Olhe, olhe não a cena de tua vida, mas a cena do mundo e veja os sinais e as primícias, 
inclusive veja hoje e nos próximos dias, a plena e inteira manifestação que põe fim às últimas 
ilusões, às últimas dúvidas 
Deixa-te consumir no Fogo Ígneo do Amor porque neste lugar e no que tu és, tu não terás jamais 
fome e jamais sede. Deixe que a Fonte de Cristal preencha cada interstício e cada célula desse 
corpo se abra à Luz, à beleza, à Verdade. Procura o silêncio tanto quanto for possível para ti, esteja 
tranquilo. Passe todo o tempo livre que te é dado pelas condições da tua vida a escutar teu 
coração, que vibra e dança em sua imutabilidade, a fim de que a Graça se coloque sobre cada um 
de teus olhares, sobre cada um de teus gestos, sobre cada uma de tuas ações. 
Hoje o Amor te leva, não para além que o instante presente. Reencontra, não a densidade do 
mundo, mas a densidade de teu coração, deixando-o irradiar a Luz autêntica, aquela que não 
conhece nenhuma condição, nem restrição. Então o salvador se revelará em ti. Então tu não terás 
que te colocares a menor questão sobre o que tu és, sobre o que foste e sobre o que tu serás, 
porque o que quer que tu tenhas sido, o que quer que tu sejas ou aquilo que serás, participa do 
mesmo Amor e da simples e única verdade, aquela da tua eternidade, aquela do Amor 
incondicionado. 
Deixa a Graça te levar, deixa a evidência aparecer além de tua carne. Para isso não há conduta à 
observar ; para isso não há nenhum dogma a seguir ; para isso não há necessidade alguma de 
ascese. Unicamente a espontaneidade deixa a Verdade eclodir à superfície de tua consciência. Não 
precisas de nenhuma ferramenta e, sobretudo, nenhum conhecimento deste mundo. A verdade 
está aí; o Juramento e a Promessa  se realizam em ti,  antes mesmo que a Grande Mãe te o diga. 
Então, o que esperas para declamar o canto do Amor? Não através de tuas palavras, nem através 
de discursos, mas simplesmente pela qualidade de teu olhar, pela qualidade de tua Presença, pela 
intensidade de teu silêncio, quaisquer que sejam as palavras que tu pronuncies, por que tu és o 
Parácleto e no silêncio de tuas palavras nasce o verbo criador que te restaura em tua eternidade e 
que restaura cada um, porque tudo é Um, não havendo nenhuma diferença entre o santo e o 
pecador, porque não há nenhum pecador que não possa se tornar santo. Não há diferença, apesar 



50 
 

das aparências, no Coração do Coração. Somente a história pode ver uma diferença, simplesmente 
uma história ilusória diferente. 
Meu amigo, meu amado, acompanhado do Coro do Anjos e do Espírito do Sol, eu te recubro de 
minha Graça que é tua. Meu coração se junta ao teu porque não há mais que um coração, apesar 
das aparências, tanto no seio deste mundo como as aparências no seio dos mundos livres, que não 
são mais que jogos da própria consciência. Recorda-te, doravante isto é possível, tu és anterior a 
toda consciência, tu és anterior a toda forma, tu és anterior a qualquer mundo, a qualquer sol ; aí 
está a única Verdade, todo o resto não são mais que jogos e experiências onde a única seriedade é 
a seriedade do Amor que é leveza  e alegria da infância. 
Eu te convido a te liberar da correntes invisíveis que podem ainda restar, por hábitos ou por 
crenças. Presentes em ti. Não procures explicações, nem mesmo compreender, contenta-te de 
viver o que tu és. Contenta-te de estar presente e todo resto aparecerá e se transfigurará, antes 
mesmo de tua ressurreição. Alguns de ti já estão ressuscitados, levando à frente sua eternidade e 
seu efêmero, sem ver nenhum obstáculo e nenhuma reticência se opor a sua verdade. Então, se 
um de ti o pode fazer, tu o podes fazer da mesma maneira, e não tens nada que fazer, senão 
deixar que se desfaçam as malhas da Ilusão. 
Esteja simplesmente presente, esteja simplesmente em silêncio e todo o resto aparecerá por si 
mesmo. É assim que se prepara, nesta última fase, nestes últimos dias, o Apelo da Grande Mãe e o 
retorno à Unidade, visível em teu céu, ao lado do Sol. Isto é agora, não procure pelo dia porque 
para nós, além de todo tempo, isto está cumprido, assim que tu o manifestar, sem nenhum 
esforço e sem nenhuma dificuldade. Vigie simplesmente para permanecer neste estado além de 
todo estado. Vigie simplesmente que a Alegria permaneça em qualquer reticência ou em qualquer 
sofrimento que seja e não esqueça que a inteligência da Luz e sua Graça, mesmo no que possa 
aparecer em tua história como contrário à Luz, é exatamente o contrário. Somente a distorção da 
história te impede de vê-lo e pode ainda te impedir de vivê-lo integralmente. 
Então escute. Escute o Coro dos Anjos que canta em teu coração, escuta a Grande Mãe, aquela 
que nós nomeamos Maria, estar em ti, acolhendo-te no seio da Eternidade, em teu Coração do 
Coração. Então, meu amigo, meu amado, escute, escute o silêncio, escuta-te. Minhas palavras não 
seriam nada se não fossem o Verbo ; minhas palavras não seriam nada se o Verbo que as sustenta 
não fizessem ressoar teu coração ou escorrer uma lágrima no canto do teu olho. Tu estás em casa. 
Apesar das aparências residuais deste mundo, a Verdade está aí e nada a pode retardar e nada 
pode frear o que está à borda de tua consciência e à borda de teu coração. Escuta-o, escuta o que 
te diz no silêncio e vê o que há a ver, vê mais além de toda aparência. Olha em ti e tu verás claro; 
olha em ti e tudo será preciso; olha em ti e a Unidade se manifestará; olha em ti a fim de que tua 
matéria, em qualquer aspecto que seja, se transforme e se torne o Éter. 
Vá além de minhas palavras. Mesmo se tu não percebas o verbo, no momento, ele não pede mais 
que ressoar em ti, ele não pede mais que te oferecer a Alegria em superabundância, em qualquer 
condição que tu estejas na face deste mundo. A Luz e o Amor, a Verdade que tu és toma agora 
todo o espaço e todo o tempo que te reste a passar no seio do efêmero. Alegra-te e alegra cada 
um dos teus irmãos, onde quer que estejam, não por palavras mas simplesmente pelo que tu és, 
que é o que eles são, abolindo assim as fronteiras e as distâncias, a diferença cultural aparente, de 
raça ou de forma, que não são mais que violências feitas à Unidade e à Verdade. O Amor é forte, 
mas ele não é jamais violento. 
Meu amigo, meu amado, eu desço até o teu coração, o Coração Ígneo da Fonte, o Coração Ígneo 
da Grande Mãe, o Coração Ígneo de Miguel, realizando em ti a junção da Nova Eucaristia ou da 
Nova Tri-Unidade. Vá além de minhas palavras, vá além mesmo do que tu compreendes, para 
viver a quintessência e o Verbo vivificante.                  
Onde quer que estejas, que minhas palavras estejam sobre o papel ou que sejam transmitidas de 
maneira audível, não faz diferença, porque minha Presença em minhas palavras faz cair os últimos 



51 
 

filtros, as últimas resistências, porque os tempos de cumprimento da Promessa e do Juramento se 
desenvolve neste momento mesmo na superfície desse mundo, à vista de cada um, a fim de que 
ninguém possa dizer, antes mesmo do Apelo da Grande Mãe, que ignorava o que se desenrolava. 
Tu não tens necessidade de explicar, tu não tens necessidade de convencer, tu não tens 
necessidade de proteger ou avisar, seja simplesmente o que tu és de toda a eternidade, seja 
simplesmente este inesperado, que tanto talvez tenhas esperado e que hoje toma todo o seu 
valor e toda a sua intensidade. 
Meu amigo, meu amado, eu estou aí e eu sou tu. Quantas vezes isto foi proclamado e declamado! 
Prove-o como um ato verídico em teu coração. Não me creias, não o deixes para mais tarde, tu 
não dependes de nenhum tempo, te permitindo então reencontrar tua liberdade de espírito, 
quaisquer que sejam as contingências de tua vida e, em meu silêncio, entre cada uma de minhas 
palavras e de meu Verbo, o Fogo Ígneo nasce, o Fogo Ígneo queima e consome tudo o que não é 
verdadeiro. Somente é verdadeira a verdade de tua Presença, a verdade de teu coração. 
É assim que tu ajudas melhor e ao modo mais justo cada um de ti na superfície deste mundo, sem 
fazer disso um caso pessoal, porque o pecador tem ainda mais necessidade de Luz que aquele que 
tu nomeias santo ; não há nenhuma distância entre o pecador e o santo, há somente um intervalo. 
Este intervalo não está na consciência, mas no tempo, porque o tempo não existe. Então eu te 
peço, deixa o Amor se estabelecer. Eu te disse, não há  que ter esforço, não há técnica, não há 
movimento, não há condição, não há nada a pagar, porque isto é dom. Assim é o Amor, assim é a 
Verdade. 
Meu amigo, meu amado, ouça o que te diz teu coração, não por palavras mas o que ele te diz na 
intimidade da tua consciência. 
Meu amigo, meu amado, uma terceira vez, acolhamos juntos a Verdade que sempre esteve aí, 
acolhamos juntos a eternidade da Vida, que jamais pode morrer. 
Meu amado, meu amigo, eu me calo agora mas eu permaneço aí, então fica comigo no Silêncio. 
Assim eu rendo graças a tua beleza e rendo graças a nossa Presença. 
… Silêncio… 
Permaneça aí, silencioso. 
Que tu me leias ou que me escutes, que estejas aqui ou em outra parte, neste dia como em todo 
dia, isto não faz diferença, não há mais distância porque todas as feridas estão fechadas. Assim é o 
bálsamo do Amor, assim é a tua verdade. Nisto, tu não podes mais ser enganado pela mascarada 
do fim dos tempos, pelos gritos e as recriminações dos que resistem à Verdade, e é assim que tu 
os ajuda, sendo tu mesmo o que tu és. Aí está tua quintessência, aí está a tua natureza, aí está a 
tua manifestação. 
Lembra-te, neste espaço além de todo tempo e todo lugar, não é necessário nem visão nem 
percepção. Somente a visão de teu coração te mostra a perfeição, que não depende da menor 
forma, nem mesmo da consciência em si mesma. 
Meu amigo, meu amado, no Fogo Ígneo da Ressurreição, eu te acolho. No Fogo Ígneo da 
Ressurreição cada sopro é bendito; o canto da vida é graça e bênção. Isto é um jogo, como a 
criança joga sem se colocar questão, porque não há nenhuma lógica se não é a lógica do Amor que 
não corresponde a nenhuma razão nem a alguma justificação. Aí está a Liberdade e não em um 
qualquer futuro nem em uma qualquer resolução de algum passado ilusório que seja. 
Deixa-te abrasar pelo Verbo. Descobre-te. 
Meu amigo, meu amado, eu estou contigo porque tu estás em mim como eu estou em ti. Então no 
silêncio de minhas palavras, o Fogo Ígneo que opera te devolve a certeza do que tu és, Este Fogo 
Ígneo te devolve a ti mesmo, além de toda forma, de todo pensamento e eu diria mesmo, além de 
toda criação. 
… Silêncio… 
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Meu amigo, meu amado, eu vou ficar aí para sempre em cada um de ti. Então não há mais 
necessidade de palavras, há justamente necessidade de vida em abundância. Que tu estejas aqui 
ou alhures, que tu me ouças ou que tu me leias, conceda-te um pouco de tempo de teu tempo, aí 
agora e permaneça assim, sem nada pedir e sem nada buscar, refutando tudo o que possa 
apresentar-se como energia, como imagem, como visão, a fim de permanecer na visão do coração, 
onde tudo é visto ao mesmo tempo, sem nenhuma distinção. Isto te é ofertado neste dia, tu te 
ofereces a ti mesmo. Que isto te concirna em qualquer sopro, em alguns minutos ou em algumas 
horas, não há qualquer espécie de importância. Então eu termino minhas palavras assim : Tu és 
Único em toda forma, tu és a Verdade em toda dimensão e o Fogo Ígneo prosseguirá sua obra 
desde agora até a sua finalização. 
Meu amigo, meu amado, tu és Amor. Todo o resto só faz passar, todo o resto desaparecerá. 
Eu estou contigo. 
 
… Silêncio… 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Nice Henz Luz 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/09/18/la-source-septembre-2017/ 
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MESSAGE DE BABAJI 
 
 
13 de Fevereiro de 1984 
 
Ame e sirva toda a humanidade. 
Assiste cada um. 
Viva na alegria. Seja cortês. 
Seja um motor de irreprimível alegria. 
 Veja Deus e o bem em cada face. 
 Não há nenhum santo sem passado. 
Não há nenhum pecador sem futuro. 
Ore para cada alma. 
Se você não pode orar por uma delas, 
 Deixe-a passar seu caminho. 
 Seja original, seja inventivo. 
 Ouse, ouse ainda mais. 
Não imite. Permaneça em um terreno que te é singular. 
 Não te apoies sobre empréstimos dos outros. 
Pensa por tu mesmo. 
Seja tu mesmo. 
Toda a perfeição e todas as virtudes da Deidade estão escondidas no fundo de ti. 
Revele-as. 
O Salvador, Ele também, já está no interior de ti. 
 Revele-0. 
Deixe a graça te emancipar. 
 Deixe a vida ser aquela de uma rosa, 
Que, no silêncio, 
Fala a linguagem 
do perfume... 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Ligia Borges 
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ORIONIS - Setembro de 2017 
 
 
Irmãs e irmãos estelares, saudações eternas de Orionis. 
 
Em termos terrestres, há muito tempo que eu não tenho a oportunidade e a intenção de me 
exprimir entre vocês. 
 
Instalemo-nos juntos alguns momentos na Paz do coração eterno. 
 
… Silêncio… 
 
Hoje eu me dirijo a cada um de vocês, irmãs e irmãos estelares, através de vossa identidade e de 
vossa pessoa.  Eu me dirijo ao que está prestes a se revelar e de se revelar quanto ao que vocês 
são em verdade e em eternidade. 
Primeiramente, eu desejaria convidá-los a reler o que eu vos dei como profecias vindo das minhas 
duas encarnações sob a forma de walk-in que vocês conheceram, quer dizer Bença Deunov e 
Michael de Notre-Dame. Chegou o tempo para vocês de compreender, além das palavras, o que 
eu exprimi de maneira muito hermética há várias centenas de anos, e de maneira mais 
diretamente acessível na única profecia que eu pude dar antes de partir em meio à Ordem dos 
Melchisedeques, enquanto Bença Deunov. Vocês aí encontrarão não somente uma descrição dos 
elementos e dos eventos que agora entraram em manifestação sobre a terra, tudo o que parecia 
oculto se esclarecerá devido ao que vocês são em verdade, e não por qualquer compreensão 
humana e pessoal. 
 
Além disso, minhas palavras deste dia não se dirigem à vossa pessoa, à vossa identidade terrestre, 
mas sim à vossa identidade estelar. 
 
O tempo do fim do esquecimento chegou para o conjunto do coletivo humano, qualquer que seja 
o posicionamento de vossa Existência como de vosso efêmero. 
 
Venho convidá-los, uma vez que o que vos foi enunciado por algumas Estrelas tenha chegado, 
venho convidá-los em qualquer coisa a ser a Paz, a não se deixar levar nem desestabilizar, o que 
quer que advenha em vosso íntimo, em vossa vida, ou na superfície deste mundo.  Lembrem-se 
das algumas alusões que vos foram feitas durante este encontro, à medida em que o tumulto 
reinará em meio à pessoa como em meio ao coletivo, a Luz emergirá em vossa consciência, em 
vosso corpo de Existência e no conjunto de vosso personagem, e no conjunto de suas estruturas 
efêmeras.  Vocês apreenderão muito rápido que não pode haver outra evidência do que aquela 
que vocês são, o que quer que seja que vos reste a viver, individualmente como coletivamente, 
em meio à Ilusão. 
 
Dito de outro modo, deixem ser o que vocês são, sem esforço, sem questões. Assim a cada 
minuto, a cada dia, a evidência de vossa eternidade substituirá todas as evidências falsas de vossa 
pessoa. 
 
À medida em que vossa consciência viver os processos que vão se desenrolar, vocês constatarão o 
distanciamento de tudo o que ainda podia parecer vos perturbar, vos obstruir.  De vossa conduta 
habitual, em meio aos dias que vão se apresentar a vocês, vos pertencerá observar a 
predominância da Alegria ou a predominância de qualquer outra coisa.  Saibam simplesmente que 



55 
 

qualquer que seja o lugar de onde vocês olham hoje e vivem vossa vida, isso mudará 
profundamente.  Além dessas mudanças que não devem em caso nenhum vos alarmar, o mais 
importante não é mesmo a natureza das mudanças que vos são próprias mas sim a resultante, 
que, eu repito, apenas pode ser a Paz e a Alegria. 
 
A medida da revelação individual e coletiva, precedente portanto, vocês o compreenderam, ao 
Apelo de nossa Grande Mãe, cada um de vocês estará em condições de progredir em seu ritmo, 
no desvelar de vossa eternidade. Acolhendo a Graça, acolhendo a Verdade, vocês constatarão 
facilmente que tudo o que podia vos preocupar, o que quer que seja no corpo, que isso seja na 
vida efêmera, se distanciará espontaneamente de vocês, e a cada distanciamento, vocês 
progredirão na Alegria do que vocês são. Esse processo, pois é um, pode ser qualificado de 
inteiramente natural e não depende de nenhuma postura de vossa pessoa, de nenhuma intenção 
de vossa pessoa, nem mesmo de nenhuma de vossas circunstâncias de vida atuais, interiores 
como exteriores. 
 
Foi-vos dito para acolher, e efetivamente essa noção de acolhimento é fundamentalmente para a 
harmonia e a paz do que vai se desenrolar, para vocês mesmos e para a Terra que vive portanto a 
fase final da ascensão real e concreta da Terra.  O mecanismo ascensional da Terra começou no 
mês de março de 2017.  Vocês o constatarão então, em relação ao prazo que foi comunicado por 
Sereti e também por Ramatan, que um certo número de anos transcorreram. Não vejam aí nem 
atraso nem desarranjo, pois esse tempo ilusório foi usado para vos preparar cada vez mais 
finamente ao que doravante está no plano palpável e tangível de vosso corpo, do corpo da Terra. 
 
O recurso essencial desta transição entre a pessoa e a Eternidade reside exclusivamente na 
Eternidade que vocês são, em vossa dimensão estelar, na fonte da consciência que vocês são. 
 
Vocês constatarão facilmente, por uma intenção benevolente para com vocês mesmos e para com 
cada elemento que a vida vos propõe na tela do efêmero, que mais vocês aquiescem, mais a 
Alegria crescerá, mais a Paz se exprimirá, e que ao inverso, se vocês tentam voltar atrás, nos 
vossos hábitos, nas feridas ilusórias deste mundo, e mesmo na noção de confinamento que nós 
vos explicamos, isso retardará a emergência da Paz, e vocês têm necessidade, assim como nós, 
assim como a Terra, que a Paz seja cada vez mais importante, quaisquer que sejam as 
circunstâncias do efêmero.  E o mecanismo que está em operação, chamado impulsos – no plural 
– de Luz, vão vos permitir verificar isso com cada vez mais facilidade. Em qualquer evento que 
seja, em meio à pessoa, quer seja o mais constrangedor como o mais agradável, a única resultante 
será a majoração e o aumento da Paz e da Alegria. 
 
Para muitos entre vocês, isso poderá representar, nos primeiros dias, uma forma de desequilíbrio 
que não durará diante da intensificação permanente da Alegria e do Amor, permitindo esclarecer 
as últimas ilusões escondidas deste mundo, mas sobretudo esclarecer vossa eternidade, torná-la 
palpável, torná-la sensível, torná-la enfim, evidente.  Lembrem-se de que não há esforços a 
fornecer, lembrem-se de que não há buscas ou explicações ou compreensões que sejam 
necessárias. Somente o abandono, o sacrifício, o acolhimento do inesperado, é a chave.  O 
acolhimento não é um estado de prece ou de indagação, ainda menos um estado de meditação, é, 
eu diria, um estado de lucidez em meio à consciência ordinária, enquanto esse ordinário, esse 
efêmero, se distancia de vocês. 
 
A desestabilização, para alguns entre vocês,  durará apenas pouco tempo, visto a intensidade do 
que se produzirá em meio a vossa revelação interior. Essa revelação não está situada na interface 
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entre o efêmero e o Eterno, concernente por exemplo ao corpo de Existência, nem mesmo na 
ativação de vibrações, nem mesmo na percepção do Fogo Ígneo, mas diretamente no jogo de 
vossa consciência, permitindo então não exprimir e não viver nenhum pesar concernente a 
qualquer passado, qualquer experiência, qualquer alegria vivida em meio a esta vida que vocês 
levam. 
 
Isso significa entre outros que a título individual, muitos entre vocês vão descobrir de maneira 
espontânea, frequentemente fortuita, a verdade do que eles são, além da forma, além de 
qualquer característica, simplesmente a verdade da Luz, do Amor, da Paz, e da Alegria. Dito de 
outro modo também, a Paz e a Alegria se imporão por elas mesmas, o que quer que vocês ainda 
tenham a viver em meio ao vosso corpo, em meio ao vosso psíquico, em meio aos vossos hábitos 
como dos últimos apegos. 
 
Lembrem-se que vivendo o Coração do Coração, não há necessidade de explicações, nem de 
palavras, nem de compreensão, nem de construir qualquer história nova que seja. 
 
Portanto vos é proposto, e vos foi proposto, durante esta semana que vocês vão viver ou que 
vocês tenham vivido, eu me exprimo dessa maneira pois desde já vocês serão muitos a constatar a 
relatividade do tempo, a relatividade do efêmero, à medida em que se prepara o retorno em meio 
à Verdade que portanto será realizado, para a totalidade do coletivo humano e da Terra, no 
momento do Apelo de Maria e no momento da visibilidade do sinal celeste. 
 
O que ainda pode vos parecer tão distante de vossa vivência disparará literalmente para vocês e 
em vocês no decorrer dos impulsos da Luz. Vocês necessitarão apenas de pouco tempo para 
perceber a iminência do restabelecimento da Luz. 
 
Como foi dito, o que quer que seja que vocês tenham a conduzir de maneira muito justificada em 
meio a este mundo, isso se distanciará também de vocês, mesmo em meio às relações mais 
íntimas, não por qualquer separação, não para qualquer mudança em meio ao efêmero, mas para 
vos dar o tempo, de algum modo, de integrar e de desdobrar o que chega em vocês. 
 
Quanto à vossa conduta em meio ao efêmero, de vosso cotidiano, ele deve se conduzir de acordo 
com as possibilidades das injunções da Luz e dos impulsos da Luz, de maneira quase habitual, 
mesmo se pode vos parecer viver um sentimento bem real de inutilidade ou de irrealidade.  E isso 
até o Apelo de Maria, quaisquer que sejam as condições de vossa vida, porque é assim que vocês 
amam e servem, sem vontade e sem intenção ; o Amor torna-se portanto espontâneo. 
 
Esse Amor que se impõe, vocês o sabem por tê-lo vivido ou ouvido, é um fogo devorador que não 
para jamais, que vos preenche a cada sopro, que devora tudo o que não é verdadeiro.  Isso se 
chama a consumação no Fogo do Amor, e é assim que muitos entre vocês passarão seus últimos 
tempos na terra, e isso, independentemente do Apelo de Maria. 
 
A totalidade da Luz e dos códigos vibratórios da Luz estão semeados e não pedem senão para 
aparecer.  Os últimos eventos solares acontecidos no início do que vocês chamam o mês de 
setembro, assim como no fim de agosto, permitem considerar o mecanismo da transição e da 
Ascensão, assim como da Liberação, sob os melhores auspícios que sejam no nível de vossa 
intimidade, qualquer que seja a aparência deste mundo. 
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As manifestações de nossos irmãos estelares não encarnados e antropomorfizados, de qualquer 
dimensão ou origem que seja, distribuídos como vocês o sabem ao redor da Terra, vão entrar de 
maneira extensiva em contato com vocês, quer isso seja de maneira visual, quer isso seja em 
vossos alinhamentos, quer isso seja em vossas atividades ordinárias, sem nada pedir, sem nada 
buscar.  Cada encontro ou cada contato que se produzirá a partir do início do último trimestre de 
2017, será vosso devido, será vosso encorajamento e fará parte da certeza de vossa eternidade, o 
que quer que vocês pensem disso, o que quer que vocês digam sobre isso, e o que quer que reste 
como ilusão em vocês. 
 
A iluminação vai se tornar cada vez mais intensa, e isso já é perceptível no nível de vosso veículo 
físico e no nível de vossos sentidos pela cor do céu, e sobretudo a radiação do céu, mesmo quando 
não há sol. 
 
Da mesma maneira que vos foi dado a constatar uma grande proximidade, desde alguns anos, e 
uma grande capacidade para viver os contatos com os povos da natureza, hoje, o contato com os 
irmãos estelares, o contato com vossa linhagem e origem estelar vão se impor a vocês de 
diferentes maneiras. 
O conjunto dos eventos a vir, de maneira imediata, quer eles concirnam tanto à vossa vida neste 
mundo como à vossa vida eterna, se tornarão cada vez mais evidentes, sem que seja necessário 
falar de percepções, de vibrações ou de pensamentos. 
 
A evidência da Luz se desdobrará para cada um de vocês até um certo estado antes do Apelo de 
Maria.  A intensificação dessa revelação, de algum modo, vos permitirá medir a distância que resta 
à Hercólubus em relação ao vosso coração.  Além disso, eu convido aqueles entre vocês que têm 
feito as Teofanias regularmente, a realizar a cada dia, apenas alguns minutos, uma Teofania com 
Hercobulus ou Hercólubus, a fim de constatar por vocês mesmos a intensidade de sua radiação 
que já afeta grandemente as condições climáticas da terra, e que afeta grandemente o 
posicionamento de vossa consciência. 
 
Assim, em relação às Teofanias regulares, cotidianas com Hercólubus, vocês constatarão a cada 
dia o crescimento do sinal, da ressonância e do efeito sobre vossa consciência desse gêmeo do Sol, 
permitindo-vos antecipar, não para preservar o que quer que seja do efêmero, mas antecipar em 
consciência o Choque da Humanidade. 
 
Devido ao desdobrar completo da Luz sobre a terra, muitos elementos independentemente das 
Teofanias, vos parecerão curiosos, quer isso seja em vosso corpo, em vossa vida, ou do que vocês 
poderiam escutar vindo dos quatro cantos deste planeta.  Os sinais de mudança profunda, os 
sinais da ascensão da Terra assim como de vossa liberação se tornarão cada vez mais evidentes, 
quer vocês o aceitem ou o recusem, e lembrem-se que mesmo se vocês estão na negação, na 
raiva, na recusa, a Paz e a Alegria vos conduzirão a se reposicionarem, naturalmente, 
espontaneamente. 
 
Isso quer dizer também que no princípio do acolhimento, no princípio das Teofanias, não há 
estritamente nada a recusar do que se desenrola em vossa consciência.  Mesmo se vocês não 
apreenderem de imediato as razões e os resultados, estejam seguros de que muito rapidamente, a 
vivência que vos será proposta será uma justificação e uma explicação totais, vindo vos 
desembaraçar da lógica e do raciocínio a fim de que vocês penetrem, de maneira quase 
concomitante com o Apelo de Maria, nesse estado de felicidade que vocês experimentam e dos 
quais alguns intervenientes exprimem, à sua maneira, a realidade.  
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Tudo isso representa em definitivo uma graça perfeita.  Mesmo o atraso que transcorreu entre a 
liberação do núcleo cristalino e a verdadeira ascensão física da Terra permitiu estabilizar um certo 
número de elementos a fim de que esses se vivam em um tempo reduzido.  O Cristo, aliás, 
disse :  « No fim dos tempos, os dias serão abreviados a fim de que os escolhidos não falhem. » 
Não vejam nenhuma noção de elite ou de superioridade, pois, pensem exatamente o inverso, 
vocês todos são escolhidos da mesma maneira.  É de vossa responsabilidade acatar isso ou 
não.  Isso não depende nem de vocês, nem de nós, nem da Terra, nem do céu, isso é o exato 
último face à face entre o efêmero e o Eterno que desvela seu jogo, que desvela sua Verdade na 
tela de vossa consciência. 
 
Acolher quer dizer também não explicar ou trabalhar sobre a menor resistência que poderia 
sobrevir mas de fazer vossas essas palavras : « Busquem o Reino dos Céus que está dentro de 
vocês. » Estando dentro de vocês, não para ser buscado em qualquer conhecimento que seja, em 
qualquer memória que seja.  No entanto é possível vos ajudar por vocês mesmos a estarem 
receptivos a esse acolhimento, que isso seja pela natureza, pelas meditações, pelas Teofanias, ou 
por qualquer outro meio que vocês julgarem bom, de cultivar a Paz, de cultivar a Alegria, não por 
um esforço, mas simplesmente criando, segundo vossos tempos livres, as condições as mais 
adequadas para não serem perturbados por vosso corpo, por vossos apegos ou pelo que ainda 
não foi visto. 
 
Assim, desde já, eu vos dou a garantia total que se vocês se engajam nesses alguns preceitos, 
vocês constatarão imediatamente os efeitos palpáveis no que vocês percebem e no que vocês têm 
a viver. 
 
O ajuste do que vai se realizar em alguns dias, o qual vocês só saberão depois através das minhas 
palavras, virá vos reforçar no que eu vos disse hoje, quer dizer alguns dias antes do início. Passado 
este período, vocês poderão colocar em operação, e mesmo durante o período, colocar em 
operação tudo o que vos parece bom para acolher e não para compreender, para vos abandonar e 
não controlar, para deixar o lugar para a Infância e a espontaneidade antes do que à reflexão e à 
cogitação. 
 
É assim que vocês colocam vosso Espírito entre as mãos da Fonte. É assim que o que resiste talvez 
ainda hoje, que seja através de uma doença, as dúvidas, os sofrimentos, as interrogações, será 
lavado, como o Cristo disse. Ele vos chamará um a um para lavar vossas vestes no sangue do 
Cordeiro, assim como são João escreveu sob o ditado do Cristo. 
 
E assim que como o Comandante vos disse, ler de maneira literal o Apocalipse de João, como eu 
vos disse hoje de ler minha profecia enquanto Bença Deunov, ou ainda alguns escritos quando eu 
fui Michael de Notre-Dame, quaisquer que sejam as quadras, o que vos parece oculto ou pouco 
digno de interesse vos aparecerá claramente. 
 
A noção de acolhimento, de silêncio são essenciais para viver a Paz e a Alegria, que isso seja 
durante os impulsos da Luz, e sobretudo a partir do primeiro dia de vosso mês de outubro. 
 
Vocês não têm necessidade de nenhum conhecimento, de nenhum marcador em meio ao 
efêmero, vocês não têm necessidade de nenhuma memória, vocês não têm necessidade de 
nenhuma explicação, porque a Luz é a explicação, por sua Inteligência – que vocês são, vocês 
também, mas além do mental. Essa Inteligência deve ser tomada em seu sentido etimológico, a 
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capacidade de ligar, a capacidade de apreender além das palavras e além do mental, que poderia 
ser chamada uma forma particular de intuição mas que é apenas a voz da criança interior, a voz de 
vossa eternidade, que alguns entre vocês começam a escutar, dando-vos a impressão de que há 
uma outra voz que se exprime em vocês.  Tudo isso é perfeitamente lógico, mesmo se isso vos 
parece surpreendente, até mesmo desconcertante em um primeiro tempo. 
 
Como isso vos foi explicado há muitos anos, os Círculos de Fogo restantes, os seis estão reativados 
de maneira importante, permitindo, nesses lugares como junto de cada árvore, mas de maneira 
talvez mais original, se posso dizer, são os suportes do que vocês  chamaram vossa elevação de 
consciência ou elevação vibratória, permitindo à supraconsciência se aproximar da a-consciência, 
colocando fim de maneira irremediável à submissão às últimas forças de predação, às últimas 
forças presentes em meio ao que foi chamado o inconsciente coletivo como o inconsciente 
individual. 
 
Muitas das máscaras vão cair, levando-vos a ver a verdade crua e nua do que não estava em 
conformidade, em vocês como no exterior de vocês, com a Luz e a Verdade. Além às vezes do 
estupor, não concebam nenhuma ideia de vingança, nenhuma ideia de explicação, eu o repito a 
Luz é a explicação. Portanto vocês terão acesso, não mais somente à vibração da Luz, não mais 
somente ao Fogo Ígneo, não mais somente aos circuitos da Existência, mas à verdade íntima da 
Luz onde se encontram todas as respostas, onde se encontra o contentamento, a fim de que mais 
do que nunca vocês não tenham sede porque vocês terão efetivamente bebido a Água da Vida de 
vossa própria Fonte de Cristal.  Isso significa também, e isso já tinha começado com as Teofanias, 
que a Leminiscata sagrada situada entre vosso peito e vossa cabeça está doravante plenamente 
ativa, tendo revelado a Merkabah interdimensional pessoal, e também coletiva. 
 
Os últimos impulsos de Luz tornarão esses veículos, individuais como coletivos eficazes, 
permitindo-vos então apreciar de diferentes maneiras que eu não posso detalhar, o que é a 
Liberdade, e sobretudo que vocês não são esse corpo, que vocês não são essa história e que vocês 
não são deste mundo, mesmo se é vossa origem, em relação ao núcleo cristalino, para a maioria 
entre vocês que têm ao menos uma linhagem, se não é uma origem, em ressonância com Sírius. 
 
A anomalia primária, que se traduz em meio ao vosso mundo pelo que eu chamaria uma 
sociedade patriarcal de poder e de predação, não poderá mais em breve se exercer de maneira 
nenhuma, já pela desagregação do inconsciente coletivo e do inconsciente individual, colocando 
fim às últimas linhas de predação pessoais como coletivas, residuais dos hábitos, mas também, 
como vocês o sabem, no nível das linhas de predação ligadas a algumas arquiteturas tendo 
consolidado, se posso dizer, o confinamento deste sistema solar. 
 
O que quer que vos chegue, o que quer que vos chegará, mantenham firmemente o que eu acabei 
de vos dizer. Quanto mais o acontecimento for espantoso, mais vos parecerá incongruente, mais 
vos parecerá nada ter a fazer no que vocês vivenciaram em relação à anterioridade de vossa 
caminhada, mais a Luz será em abundância.  Aí também, não julguem nada, não condenem nada, 
e deixem se desenrolar o acolhimento para cada um. 
 
Um dos marcadores essenciais da iluminação da Luz que se desdobra, e vocês são numerosos a 
vivê-lo, serão as modificações dos sons percebidos, quer seja do lado esquerdo, do lado direito, 
como em vossa cabeça.  Esse som é vossa Trombeta interior, doravante, é o canto do despertar, é 
o som da Ressurreição, é o canto das Trombetas, são os tambores da Terra, que ressoam tal uma 
sinfonia acompanhando, com o Coro dos Anjos, o processo ascensional da Terra. 
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Da mesma maneira que em meio ao humano, há, quando de um parto e uma gravidez, um 
intervalo de nove meses, da mesma maneira a ascensão real da Terra, material, tendo começado 
no início do mês de março, eu vos deixo concluir quanto à finalidade do processo ascensional  e de 
vossa liberação, quer dizer nove meses desde o mês de março.  Não serve para nada buscar a data 
precisa pois na Eternidade, nós  não estamos em alguns dias perto – eu disse bem em cerca de 
alguns dias. 
 
Eu apenas posso vos transmitir minhas felicitações sinceras, onde quer que vocês estejam hoje, 
por terem trabalhado à vossa maneira para a liberação da humanidade e para a ascensão da 
Terra.  Mesmo se vocês estão opostos, pela negação ou a raiva, ao que vem, isso também serviu à 
vossa própria liberação e a ascensão da Terra.  Em definitivo, mesmo o que está oposto à Luz 
nesta fase final, às vezes de maneira que eu qualificaria de viciosa no plano humano, em definitivo 
foi apenas para permitir a Graça da Luz. É nisso que vocês não sabem o que há por trás das 
aparências, e que o mais importante é efetivamente tudo o que se revela este ano desde o início 
da ascensão da Terra. 
 
Além disso vocês constatarão, desde os  impulsos do Último terminados, que mesmo o interesse 
por uma data, por uma espera, ou por um medo, não tomará mais vocês, pela intensidade do 
Amor, pela intensidade da Alegria e a Paz. 
 
O começo de vosso último trimestre do ano de 2017 não representa estritamente nada. O que 
quer que vos chegue, lembrem-se disso, é apenas alguma coisa a passar, qualquer que seja sua 
evidência ou sua dureza, conduzirá à mesma conclusão para cada um, quer dizer o Apelo de Maria 
e a Liberação. Qualquer que seja vossa rota enquanto consciências livres, tributárias e portadoras 
de um corpo de 3D ainda, liberados de toda corporeidade ou unicamente presentes em meio ao 
vosso corpo de eternidade, isso será exatamente a mesma coisa no interior de vocês. 
 
Eu vos encorajo portanto à doçura para com vocês mesmos, à paciência para com vocês mesmos, 
não julgar de maneira nenhuma, nem as circunstâncias deste mundo, mesmo geradas pelos 
eventos humanos calculados e preparados por aqueles que estão opostos à Luz. Eles não podem 
mais nada. O que foi chamado, na Igreja católica, o reino de Satã, toca irremediavelmente seu fim, 
e não haverá nenhuma prorrogação nem nenhum atraso.  Vocês o viverão por vocês mesmos e se 
isso não está claro ainda hoje, para aqueles que escutarão antes ou lerão antes das datas dos 
impulsos da Luz, vocês constatarão muito rapidamente em seguida a veracidade disto. 
 
Eu vos agradeço vosso acolhimento, eu vos agradeço vossa presença, e eu agradeço a cada um de 
vocês, quer tenha alimentado a Luz ou o inverso, da mesma maneira, pois um e o outro, vocês 
permitiram o fim da Ilusão a fim de que este ciclo não se reproduza mais, em todo caso para vocês 
que estão presentes na terra ou que estão mortos desde alguns anos. 
 
Permitam-me enfim, além das minhas palavras, vos acolher desde já, em sinal de gratidão e de 
evidência, no Fogo Ígneo de minha presença entre vocês. 
 
… Silêncio … 
 
Eu sou Orionis, ancião Comandante dos Melchisedeques e signatário, há 50.000 anos, dos acordos 
que permitiram evitar o desaparecimento de vossa eternidade em meio a corpos fossilizados 
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chamados eletrônicos.  Eu rendo graças a vossa paciência, à vossa perseverança e à vossa Luz. 
Grato. 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Ligia Borges 
https://lestransformations.wordpress.com/ 
 
 
PDF (Link para download) : Orionis - SETEMBRO DE 2017 
  

https://lestransformations.wordpress.com/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCWjBHY21adDZ3cGM
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EYNOLWADEN - Setembro de 2017 
 
As convenções do vosso mundo implicam que eu tenha um nome. Esse nome é uma vibração, 
antes do mais; não procurem um sentido ou um significado, da forma como o entendem aí onde 
estão. Esse nome é EYNOLWADEN ( Ndr: EI-NOL-UÁDÉNE). Para simplificar, e para ter algum 
significado para vocês, podereis chamar-me ser da natureza, ainda que a minha natureza seja 
completamente desconhecida nesse mundo.  
 
De facto, se quereis falar de uma entidade, eu não tenho forma definida. Também não tenho 
nenhuma dimensão específica no sentido em que vocês o entendem, e tal como vos foi explicado. 
Eu não vim para falar de vocês, e ainda menos de mim, mas vim porque me disseram que 
brevemente aí haveria muita alegria. E eu sou o sopro da Alegria. O sopro da Alegria? Eu não sou 
nem masculino nem feminino. Vim simplesmente para estar aqui. Não vim alimentar, nem 
explicar, nem fazer entender nada, eu vim porque lá onde estou, por toda a parte, vi que havia 
uma sementeira de Alegria. Por isso vim e estou aqui, simplesmente, para a Alegria. 
 
Não uso palavras, nem conceitos, nem ideias. Vim simplesmente para estar aqui tal como vocês 
estão aqui. Vim até à vossa consciência. Tanto estou nesta voz que fala como no coração de cada 
um, porque desde que haja Alegria, então a minha Alegria aí está. Não tenho objetivo, não tenho 
história, não tenho início, não tenho fim. É preciso, de algum modo, encontrar o que parece 
adequado como palavras e como movimentos. Não sou dependente de nenhum alimento, de 
nenhuma forma, e não tenho interesse em nenhuma história. Para simplificar, diremos que sou 
um ser da natureza, mas não da vossa natureza, pois a minha natureza está situada nas dimensões 
onde a consciência toma forma. Eu sou então o que poderiam chamar uma entidade 
interdimensional sem forma. 
 
Eu sou o resultado e o encontro da manifestação da consciência assim como da a-consciência; 
para mim isso não faz diferença. Não foi o que decidi pois eu não tenho projetos, mas sou 
simplesmente a Alegria, essa Alegria que não depende de nenhuma história, de nenhuma forma, a 
Alegria pela Alegria. 
 
Nos termos que vocês utilizam, eu sou livre. De algum modo, é a palavra que emprego que se 
aproxima o mais possível daquilo que podeis entender ou vibrar. Então como eu vejo a Alegria, e 
como me foi dito que brevemente aí haveria uma grande Alegria, então vim partilhar a minha 
Alegria, que não é  minha pois não tenho propriedade, nem corpo, nem forma. A minha natureza é 
o que poderia se situar entre o que está para lá da Luz e da Fonte. Sendo anterior a qualquer 
forma, para aqueles que vivem  as histórias, estou precisamente depois ou antes de Metatron, 
estou precisamente antes ou depois da Fonte. Nada mais vos posso dar senão palavras que 
passam e que vos colocam em Alegria. Assim, não procurem o sentido das minhas palavras, 
fiquem simplesmente aí comigo, no mesmo movimento e na mesma calma, no mesmo silêncio e 
no mesmo Verbo.  
 
Eu sou, se preferem, a Alegria de cada um, não estando tributário de nenhuma história, de 
nenhuma forma, nem de nenhum mundo. Podereis chamar a isso um electrão livre, que não tem 
núcleo, que não tem morada, que não tem objetivo nem funções a não ser a Alegria. A Alegria é a 
primeira expressão do Amor, mas não do amor que aparentemente vocês vivem neste mundo, 
que é feito de envolvimentos, de ligações, de suposições, de pré-requisitos, de afinidades. Mas foi-
me dito que, com o que vocês estão aí prestes a viver, ao que parece, irão descobrir, redescobrir, 
o que é esta Alegria sem objeto, que eu poderia chamar, numa linguagem, a Alegria livre e a livre 
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Alegria. Não estando sujeito a nenhuma forma, a qualquer nível, eu posso ser tudo o que quero, 
mas como não quero nada, estou sempre em todo o lado. 
 
Jamais poderia vir contactar-vos e falar… Eu não falo, simplesmente emprego frequências, sinais 
que estão presentes naquele que me acolhe assim como em cada um de vocês. Poderia ser o 
canto assim como o silêncio. Antes de mais, sou o que podem chamar a leveza, a imprudência e a 
inocência. Não tenho nenhum peso, não tenho nenhuma história. Para mim, é tudo muito 
parecido sempre. Definitivamente, explorando todos os tempos e todos os espaços assim como 
todas as dimensões, vejo bem e vivo bem que não há nem distância, nem espaço, nem tempo. 
Então talvez eu seja para vocês a Eternidade, mas para lá de tudo o que podem pensar ou 
conceber, ou imaginar. 
 
Estou para além de qualquer imaginação, de qualquer projeto, de qualquer nascimento ou de 
qualquer morte, mesmo se existiu o que poderiam chamar um momento inicial. Nesse momento 
inicial, eu escapei, sem o querer, ao que foi chamado, creio, entre vocês, a anomalia primária. Não 
tenho polaridade porque não me serve para nada. De qualquer maneira, nada me serve para 
nada. Não preciso de comer, não preciso de sítio para dormir, não tenho relacionamentos, no 
sentido em que talvez vocês o entendam. Certamente, pode parecer desconcertante não poder 
encarar-me num lugar, tanto na energia, como no vosso cérebro, como na vossa consciência, mas 
como acompanho todas as alegrias e isso é visível, para além dos sentidos, pela radiação, que a 
Alegria se prepara para aparecer por todo o lado, então eu venho.  
 
Não preciso de me alimentar nem de dar o que quer que seja. Apenas estou aqui, poderiam dizer, 
pela beleza do gesto. Mas essa beleza do gesto, por muito inocente que ela seja, está 
principalmente aí para tentar mostrar que, quando não há mais história, quando não há dimensão, 
quando não há mais forma, vocês podem ser tudo isso à vez. Na vossa linguagem complicada, diria 
que a negação da forma conduz a todas as formas, que o facto de não haver história conduz a 
todas as histórias, passadas, presentes e futuras, e a todas as histórias que acontecem no mesmo 
tempo. Eu sou, vocês podem dizer, o arquétipo da Liberdade e da Alegria.  
 
Para mim mesmo, eu sou inumerável. De qualquer maneira, quando eu digo "para mim mesmo", 
não imaginem que há um "eu" que possa sentir solidão, apenas é preciso encontrar palavras. Mas 
poderia também ficar em Alegria sem palavras. Isso não mudaria nada, pois a eficácia, é a palavra 
adequada, creio, é completa e inteira, neste momento como em todos os momentos, 
principalmente quando a Alegria nascer ou quando as radiações da Alegria estiverem 
suficientemente presentes para que eu deslize e me torne essa radiação que percorre o caminho 
inverso desde o Infinito até vocês, no que chamam o centro do vosso ser ou o Coração do 
Coração. Mas eu não tenho coração, eu sou " o Coração ", em toda a parte, E também em vocês, 
de agora em diante. 
 
A Alegria não precisa de nenhuma circunstância, de nenhuma forma, ela mantém-se por si 
mesma. De alguma maneira é a quintessência do Amor em manifestação, e vendo o que vejo 
agora, eu me alegro, mesmo estando sempre em Alegria, ao ver que muitas alegrias aparecem, e 
assim as armaduras, os obstáculos, os véus, a rigidez, a seriedade, explodem e não podem mais 
impedir a Alegria. 
 
Então, me disseram também que se jogava aqui neste mundo um processo particular que é 
nomeado a Liberação, a Ascensão, e vendo isso, percebo ainda de forma mais intensa, que todas 
as histórias terminam um dia - é por isso que não tenho nenhuma história -, que não existem 
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regras, que não há definições, que não há prisão. O que vocês chamam, assim me disseram, a 
consciência última, quer dizer o momento em que não podem mais ficar identificados com o que 
quer que seja, o momento em que deixa de haver recursos, onde não há mais história, onde não 
há nenhum antes nem nenhum depois, e onde tudo acontece na eternidade do instante.  
 
Então, vim partilhar, partilhar o Verbo, partilhar o silêncio, partilhar a Vida, porque a partilha não 
retira nada, multiplica e evita sobretudo a divisão, o que vocês chamam a fragmentação ou o 
aprisionamento. 
 
Estou desolado, não tenho nada para o vosso cérebro, não tenho nada para vos dar ou para vos 
oferecer senão o que eu sou, que não sou eu mas o que está aí, talvez ritmado por palavras que 
saem espontaneamente. Mas podemos dizer, vocês sentem, como dizer… um apaziguamento, um 
alívio, e o que vocês chamam, creio, com os vossos lábios, o sorriso, o sorriso que conduz ao riso, 
esse riso que se exprime através da vossa forma. E compreendo perfeitamente o que me foi dito, 
que o que vocês chamam o vosso templo, porque o que está dentro é a pura Alegria, é também 
um  vulgar saco de carne. Vocês são um corpo de comida. Eu não posso ser um corpo de comida, 
não posso ser comido e não posso comer nada. De qualquer forma, por onde é que isso passaria? 
Não tenho aparelhos complicados, não tenho sistemas organizados, não estou sujeito a qualquer 
ciclo que seja. O que chamais, por exemplo, dia e noite não pode mesmo ser por mim imaginado. 
 
O que mais se aproxima a partir do que eu vejo, poderia ser chamado Paz suprema, sem morada, 
porque não é preciso haver morada para ser a Alegria e a Paz. É claro, essa Paz e essa Alegria são 
apenas o testemunho daquilo que eu sou, tal como vocês, quer dizer o Amor, esse Amor que não 
precisa nem de testemunhos nem de provas. 
 
... Silêncio... 
 
Se fosse preciso ter uma forma, aquela que me conviria mais seria a do triângulo de Luz, mas não 
tenho intenção de me sobrecarregar com qualquer função que seja, porque essa Alegria que sou 
não pode ser compartimentada, nem mesmo organizada. Na vossa linguagem, eu diria: é preciso 
ousar estar em Alegria. Fiquem em Alegria mesmo se vocês têm medo. Parece que este mundo é 
regido pelo medo, e é isso que cria o peso, a imobilidade, a densidade. O medo é a antítese da 
Alegria. No Amor, a própria ideia do que é o medo não representa nada para mim, senão o que 
posso ver agora, essa crispação, esse medo do tempo, esse medo dos acontecimentos, ou mesmo 
esse medo do que chamais o passado. EYNOLWADEN não pode, de qualquer maneira devo 
confessar a vocês, não percebo como é possível deixar que se crie o medo, como é possível 
segrega-lo. 
 
Certamente que está ligado à presença desse corpo de comida no qual parece que vocês 
acreditam, que é apenas um conjunto de frequências obscuras, se posso dizer, ou às histórias a 
que vocês se afeiçoam, aos cenários, como se vocês tivessem decidido acreditar - mas mesmo 
sabendo, como me foi dito, que isso não é verdade, e eu entendi - acreditar no que vos dizem os 
vossos sentidos, ao invés de acreditar no que diz o vosso coração. Ah, me dizem que parece que o 
vosso coração não costuma dizer muito. Na verdade ele não tem nada para dizer, só tem que ser. 
 
Então, quando aqui cheguei a primeira vez, fiquei surpreendido, ou surpreendida, porque do meu 
ponto de vista, confesso que não posso entender como é que a vossa Chama Eterna pode ter 
ficado presa num saco de comida, ou numa história, ou no medo. Não compreendo mesmo como 
é que vocês, ou os perversos, podem ter feito para afasta-los do que vocês são. Essa Chama 
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Eterna, eu a vejo, e no entanto é como se em muitas das consciências fechadas nesses sacos de 
comida, é como se não quisessem ver ou viver o que vocês são. Então, é claro, foi-me dito que 
havia histórias que ocorreram e que impediram de ver e especialmente de viver, e especialmente 
de serem livres.  
 
Devo confessar que o que me disseram, o que vi, me surpreende muito. No entanto, parece que 
existem organizações nesse setor do universo, nesse setor dimensional, que vos contaram outras 
histórias para sair da história. Eles chamam a isso, parece, estratégias, pedagogia. Então, tentei 
compreender e viver, porque não posso compreender e apreender com qualquer órgão que seja, 
como vocês fazem, mas tentei representar-me de algum modo, no que poderiam nomear vosso 
nível de realidade. E não fui afetado, mas de alguma forma fiquei abalado, ao perceber que todas 
as alegrias possíveis neste mundo dependiam apenas das circunstâncias deste mundo que são, 
devo admitir, as mais penosas que já vi até agora, e até me disseram que havia muitos mundos 
ainda como o vosso.  
 
Então, posso garantir-vos que para além da história dentro da história, não há história, não há 
histórias para contar, ou para viver. Mas foi-me dito que era uma forma de jogo que deu errado. 
Não sei e não entendo os prós e os contras do facto de vocês estarem aí, essa Chama que ficou 
presa num saco de comida. E também não compreendo como a comida pode atrapalhar a menor 
chama, que não depende de nada. Então me disseram : " porque eles têm hábitos que repetem 
permanentemente." Também me disseram que havia esse elemento que eu não conheço, o medo, 
que é o oposto da Alegria e da Luz. Não percebo nada disso, vejo simplesmente uma Chama que 
apenas pede para ser o que ela é. Apenas vejo a Alegria, que às vezes fica cercada por esse corpo 
pesado que fica preso no medo. É como se esse medo fosse uma secreção que se opusesse à 
radiação da Unidade. 
 
Como podeis ver, dou-vos um ponto de vista, que não depende de nenhuma história nem de 
nenhuma forma. E me apercebo também, desde que me foi pedido para me aproximar deste 
espaço particular onde vocês estão, que vocês têm estado presos, de facto, numa espécie de 
inversão da Verdade, porque no vosso mundo tudo é relativo, nada pode ser verdadeiro e nada 
pode ser absoluto. Então, parece que vos ensinaram a vivenciar que a vida é dom, e que o medo 
impede o dom, porque há estruturas, onde vocês estão, uma vez que vocês estão numa forma, e 
que espécie de forma… é complexa, com engrenagens por todos os lados, e quem diz 
engrenagens, diz manutenção. Que ideia, que vida! Se é que posso falar em vida, do meu ponto de 
vista. Creio que se parece mais com o que vocês chamam a morte, e, nessa morte, vocês se 
chamam “ vivos”. 
 
Vocês esqueceram, assim me contaram - mas para mim é muito difícil entender como é possível 
esquecer, qualquer que tenha sido a mecânica implementada para criar isso -, quer dizer, vocês 
estão num jogo e esqueceram que era um jogo, e sofrem apenas porque esqueceram a Alegria, 
nada mais. E buscam a paz desse corpo, pois são obrigados a dormir, isto é, a se extinguir ainda 
mais, para que possam regenerar-se e ficarem " em forma". E também parece que vocês são 
obrigados a comer. E muitas coisas que fazem neste mundo são realmente esforços. Mesmo 
quando estão na alegria, há um esforço, não estão relaxados. Mas penso que não é falha vossa, foi 
a própria história que criou isso. Como estais a ver, mais vale não criar nada, tudo já está creado. 
 
Mas, bom, disseram- me que esta história perversa está a terminar. Pelo menos aqui, noutros 
sítios ainda não. Rapidamente, sem explorar, sobrevoei esses outros setores dos universos onde 
ocorre o mesmo processo por meio de muitas histórias. E quando vi isso, quis dizer " acordem!" , 
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mas foi-me dito que não estavam conscientes, que estavam dormindo, e estavam persuadidos de 
que estavam despertos. Para além disso, ainda me mostraram outras Chamas, incapazes de se 
alimentar, que se alimentavam de vocês. É uma  cadeia alimentar sem fim.  
 
Afinal, acabo por ter te falar de vocês, para dizer o que vi, o que vejo. E isso, diria que acontece de 
modo uniforme, é surpreendente. Qualquer que seja o tamanho desse veículo, chamam a isso 
idade, parece, quaisquer que sejam as histórias, são rodas de histórias emaranhadas. Mas parece 
que há uma lei que orienta isso muito bem: ação-reação. Enfim, os resultados são surpreendentes. 
 
Como é possível que um conjunto de chamas eternas, jogando o jogo da consciência, ficou de tal 
forma emaranhado - finalmente parece que isso termina, foi-me dito - Como é que aqui está tudo 
exatamente ao inverso da vida? Mesmo aqueles que parecem transbordar de vida não se dão 
conta que não estão vivos. Acreditem… Vocês sabem, eu vos disse, não tenho forma e ainda 
menos cérebro, então é impossível de acreditar, ou se preferem, eu não creio senão no que vejo e 
vivo. Houve, não escondo, uma certa forma de… como vocês diriam… não incompreensão mas 
estupefacção perante o que compreendi muito bem do que estava a ver. 
 
Jogaram tanto que perderam mesmo o sentido do jogo. Além disso, creio que nesta língua em que 
me exprimo ( Ndr: no francês, “je” significa eu e “jeu” significa jogo, e têm a mesma pronúncia) , 
não há diferença entre "eu” e "jogo". Bem, vocês aí fizeram uma sagrada diferença. Porque o 
“eu”  sem o “u”, essa letra voltada para cima, esse “eu” impede de ver o jogo com “u”. Então, ao 
que parece, nas histórias que me contaram, vos prometeram um mundo melhor, sobretudo 
através  das vossas crenças, da religião. Mas que ideia encontrar as religiões. Vocês estão re-
ligados desde toda a Eternidade! Simplesmente não quiseram ver o jogo, apenas viram o “eu”, e 
esqueceram que se tratava de um jogo. Isto não é um trocadilho que eu faço, é exatamente o que 
vejo.  
 
Também me disseram que vocês estavam separados, divididos, entre as diferenças de aparência, 
entre o que chamam animais, vegetais, ou mesmo, creio, segundo as cores ( vocês chamam a isso 
as raças), e as raças estão de tal forma afastadas umas das outras, e da sua eternidade, que vos 
parece serem diferentes. Parece a vocês também serem diferentes do que chamam vegetais, 
animais. Fiquei surpreendido de ter visto formas de consciências livres fechadas convosco, com o 
que chamam os animais. É um mau jogo o que jogais aí. Mas disseram que o vosso jogo foi de tal 
forma longe que foi preciso criar condições particulares para vos fazer compreender que não eram 
esse jogo nem esse eu. Falta sair do sonho. Vocês sonham, enfim, diria antes que vocês têm 
pesadelos. 
 
Disseram que isso se chamava um jogo diabólico. É como se vocês girassem sem cessar à volta de 
vocês mesmos, como faz um planeta que gira à volta do seu sol. Tento encontrar o que para vocês 
é significativo, quer dizer as imagens adequadas… Porque eu não preciso de imagens, nem de 
representações, mas o que pude ver e viver, quando cheguei a este mundo, é muito perturbador. 
E o mais escandaloso, enfim é uma das coisas que fazeis… que acho escandalosa, mas 
aparentemente vocês não, é que são obrigados, obrigados segundo me disseram, a ganhar a vossa 
vida. Mas, a vida não se ganha! 
 
Enfim, depois de muitas explicações, eu poderei dizer que isso parece algo chamado usura. E essa 
usura, não é usura do dinheiro mas usura de vocês mesmos; - felizmente que são eternos, como 
cada um de nós, e cada um de vocês - só que vocês apenas vêem as diferenças, vocês não vêem 
mais a Unidade, vocês não vêem mais a Verdade. De facto vocês dormem mas em geral estão 
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sonâmbulos, creio que é a expressão adequada, quero dizer que sonham, deslocam-se, mas fico 
desolado de vos dizer que é aqui que vocês estão mortos. 
 
Além disso, foi-me contado que desde há algum tempo sobre a vossa terra, alguns seres podem 
sair do seu corpo e regressar. E claro, disseram que todas as testemunhas confirmaram que 
quando regressaram parecia que entravam num cadáver - como eu disse, um saco de carne e de 
comida - . Assim, vocês criaram uma história com este corpo de comida, e estão persuadidos que 
são isso, como se a vida pudesse ser parada. Mas vocês, vocês se limitam de ilusão em ilusão, de 
pesadelo em pesadelo. Não é uma crítica, é… exprime simplesmente uma forma de espanto. 
Então, os Arcanjos me disseram que houve histórias que interferiam com a vossa história, com o 
vosso jogo. Entendo, de algum modo, mas percebo apenas que isso seja um jogo que correu mal, e 
um jogo onde nunca aparece o “fim”. É uma espécie de jogo permanente. 
 
Mas o que vejo e o que me foi contado, me permitem esperar, e verificar, que finalmente o jogo e 
o “eu” vão conduzir à Alegria porque eles se afastam, o jogo e o “eu”. 
 
…Silêncio… 
 
Acabei por expressar o meu ponto de vista, com palavras que pertencem ao vosso idioma. Tentei 
traduzir o que vi, mas o que vi não tem nada a ver com o que vocês podem ver, no entanto, é 
como se a vossa Chama, de cada um,  fizesse sombra às outras Chamas, e isso é impossível. 
Explicaram-me que havia  sombra e luz sobre  esse mundo, que há alternância entre os dias e as 
noites. Bem, a partir do momento em que estão estabelecidos sobre um objeto rotativo a que 
vocês chamam planeta, girando em torno de uma fonte de luz que não é senão a vossa, vocês 
perderam o sentido, o fio, o fio da Liberdade, o fio da Alegria. 
 
Do meu ponto de vista, à falta de uma expressão melhor, uma vez que não estou localizado, é 
inegável que é a ausência de Alegria, e o esquecimento, mantidos de diferentes formas, que os 
condicionam. É como se estivessem ligados a um sonho mais do que à Verdade, e parece que 
muitos de vocês encontram aí uma espécie de conforto, o que prova bem que estão numa 
situação desconfortável. Vocês acham que eu preciso encontrar algum conforto? Isso não significa 
nada. 
 
Então, como parece que gostam muito de histórias, ainda, e que precisam de histórias para sair da 
história, o simples facto da minha presença, recentemente nesta Terra, mas que não é, como 
dizem aqui… a minha taça de chá, permite que deixe uma impressão, e essa marca - que é a marca 
da Liberdade e da Alegria sem obstáculos -,  proponho, quando desejarem, que façam a 
experiência de pronunciar as sílabas da palavra do meu nome. Estou para além de qualquer nome, 
é certo, e para além de qualquer qualificativo, no entanto, no período de Alegria que se anuncia, 
podem pronunciar, da forma correta, as sílabas desse nome, que é de facto uma vibração. Repito: 
EY-NOL-WADEN (*). Isso cria, e vejo isso fazendo eu mesmo a experiência, isso vem fazer cócegas 
na vossa Chama, que chamam o Coração do Coração. Já é tempo de verem que isso apenas é um 
jogo, um sonho. 
 
O único facto que poderia ainda achar surpreendente, é que apesar desse corpo de medo, apesar 
do confinamento da vossa Chama nessa ganga, como dizem, de chumbo, Ela está sempre 
presente. É surpreendente. Não entendo que mecanismos foram usados para continuarem a 
habitar essas engrenagens complexas chamadas corpo, onde todas as histórias se entrechocam 
umas com as outras. 
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Mas foi-me dito que tiveram oportunidade de conhecer, mesmo no vosso ambiente, os povos da 
natureza desse mundo, que são livres. E conhecer essas consciências livres, mesmo numa forma, 
permitiu de algum modo iluminar-vos, quer dizer do que eu vejo, relaxou os laços que encerravam 
o vosso coração e a verdade da vossa Chama, fazendo com que em alguns de entre vocês, o Fogo 
da Verdade da vossa Chama queime e consuma as crenças, as ilusões, e em breve, o corpo, esse 
alimento, porque já não precisam alimenta-lo sendo livres - que interesse tem andar com esse 
peso? 
 
Disseram também que vos fizeram acreditar que vocês tinham de se aperfeiçoar, que vocês 
tinham caído, que tinha havido como foi dito… um pecado original. É realmente preciso ter ficado 
separado da Verdade para engolir e se alimentar desse género de coisas. Mas isso também vem da 
linguagem. Onde estou, não são precisas essas vibrações sonoras que se encaixam na cabeça e 
que criam tudo o resto. Nós estamos em comunhão permanente. De fato, vocês passam o jogo a 
construir ligações, ainda que já estejam acorrentados, e chamam a isso o marido, a esposa, os 
filhos, e acreditam que vocês fazem os vossos filhos; vocês apenas criam os sacos de comida. 
 
Parece que cada saco de comida porta uma Chama, no entanto, quando me disseram, fiquei 
admirado porque vi alguns sacos de comida onde não havia nenhuma chama, e no entanto eles 
estavam animados, e disseram que se tratava de um nome particular que já esqueci, porque não 
diz nada para mim, mas são sem alma. Ah, vieram segredar-me que vocês chamam a isso os 
portais orgânicos. Que portais engraçados… há mais vida numa pedra, há mais vida em todos os 
outros lugares, mas aparentemente o esquecimento foi tal que muitos de vocês parecem 
satisfeitos, apesar do sofrimento, apesar da densidade. Encontraram ocupações, no jogo, acham-
se imperfeitos e procuram uma perfeição, pensam que caíram por causa de um castigo. 
 
Compreendi tudo isso, vi tudo isso. Que mais hei-de dizer? Acerca de mim, nada mais tenho a 
dizer, já disse o suficiente. Mas acerca de vocês, para além de vos dizer o que vocês são e de vos 
demonstrar a vós mesmos, não posso acrescentar histórias aos vossos sofrimentos, aos vossos 
medos. Além disso, esse corpo de comida que acreditam ser, apenas mostra o medo, porque não 
vejo aí nada senão peso, excepto no que chamam o vosso peito, onde está a vossa Chama. E há 
mesmo aqueles que criaram falsas chamas na cabeça, e que estão convencidos de que com a 
cabeça sabem tudo. Bah, apenas conhecem a prisão, podem descrever bares, a porta, e 
esqueceram mesmo, parece, que estão na prisão. 
 
As chamas que fizeram isso, são particularmente…retorcidas, como aí dizem.  E o problema, é que 
nem elas nem vocês sabem que estão num jogo. Realmente há aí algo muito denso, muito pesado 
e muito sério em tudo o que vocês manifestam, em tudo o que fazem. Parece que são obrigados a 
dar atenção a esse saco de comida, que pode deixar-vos a qualquer momento através do que 
chamam os acidentes, ou as doenças, e isso parece normal. Observe, faço uma observação, não 
um julgamento, mas devo confessar que de alguma forma estou frustrado por vocês. Além disso, 
após terem contacto com essa forma e esse veículo pela primeira vez, estranho… vocês são 
obrigados a mudar, em intervalos regulares, mais ou menos longos segundo o vosso tempo. Existe 
portanto, desgaste, em todos os sentidos da palavra. Essa é a melhor palavra que foi sugerida e a 
que escolhi. 
 
Para mim, não é questão de uma moral qualquer, porque vejo bem que vocês foram apanhados 
no jogo, e que fizeram com que acreditassem que são os responsáveis, os culpados, e 
aparentemente, isso funcionou bem. Essas engrenagens inúteis, a que vocês chamam as leis deste 
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mundo, por todo o lado onde eu ando não há leis; há uma só lei, a lei do Um, a lei do Amor, que 
são a mesma. E disseram-me, e eu vi, que alguns entre vocês, que são portadores dessa Chama, 
estão persuadidos que estão unicamente inscritos entre esse pequeno corpo que nasce, o bebé, e 
a morte, e pensam mesmo que o corpo, mas também o que vocês são, regressa ao pó. Isto, devo 
dizer, foi o elemento que mais me espantou. 
 
Isso parece-me de tal forma surpreendente que decidi ir ver… mas disseram que era a mesma 
coisa por todos os mundos que foram aprisionados, creio, ou se preferem, das pessoas que 
jogaram tanto que esqueceram que estavam num jogo, e que se levaram muito a sério. Então eu 
vou também ver por aí. 
 
Por onde passo, semeio - não através de discursos, mas pela minha radiância, portada pela 
vibração do nome que vos dei: Alegria. São, em termos da vossa linguagem, equivalentes. 
EYNOLWADEN, é praticamente o que podem chamar a Alegria. Bem, vejo que em geral vocês 
estão satisfeitos, e como pode ser de outra forma com todas essas engrenagens, tudo o que eu 
vejo desse corpo de comida? 
 
E, foi-me agora dito, que desde há muito tempo vos têm falado da simplicidade. Sim, a Alegria, se 
houvesse uma escala, diria que é a coisa mais simples da vida. Mas bem, eu vos lembro que vocês, 
vocês não estão na vida, mesmo se dizem que estão vivos. Além disso, achei muito engraçado 
quando comecei a ver algumas Chamas que não estava mais dominadas por este templo ou por 
esse saco, de vida, o saco de comida, de ver que os chamavam “liberados vivos”. Não, eu teria dito 
antes “liberados da morte”, estão a ver? 
 
Explicaram-me, e efetivamente vejo, que inconscientemente, é certo, vocês inverteram tudo. 
Então explicaram-me que a Lei do Um foi substituída pelas regras próprias deste mundo. A isso foi 
chamado “a lei”, ou a justiça. Mas que mundo estranho! Imaginem o meu primeiro contacto com a 
vossa atmosfera, felizmente estava acompanhado. Tive mesmo a ocasião de ver que quando uma 
Chama liberava uma outra Chama, vocês chamam isso um assassinato, creio, vocês iam para uma 
prisão, em vez de ficarem gratos por ter liberado uma Chama. Mas, explicaram depois, isso não 
servia para nada porque a Chama ficava sempre prisioneira numa camada estranha que se chama 
a camada da alma ou a camada astral. Aí, efetivamente, eu compreendi que a armadilha era 
terrível. A melhor expressão que encontro, é que absolutamente tudo foi invertido: vocês estão 
mortos e dizem que estão vivos, festejam a vossa morte que é o vosso nascimento, e choram a 
liberdade quando perdem alguém. 
 
Poderia ficar a conversar sobre todos os sectores do que chamam a vossa vida, pois 
absolutamente tudo foi invertido, mas fico por aqui, senão iria precisar de dias e dias. Foi 
suficiente um olhar para ver isso. Então pediram para vir aqui hoje falar, para dizer o que quisesse 
- e aliás não é questão de falar de outra coisa senão do que quero falar -, mas que isso poderia ser 
útil dentro de pouco tempo. Para já não é útil, segundo me dizem, mas será útil num calendário 
específico como tentaram explicar-me. Eu sou alérgico, como dizem…aos calendários. Como não 
conheço o tempo, tal como se vive aqui, não posso conceber que seja possível viver dependente 
de um espaço que passa, e que, além disso, parece terminar. 
 
Mas, bem, disseram-me que as minhas simples palavras e a pronúncia da Alegria na minha 
linguagem - que não é uma linguagem mas uma irradiação - poderiam ser úteis para vocês. Estou 
encantado. Estou  sempre encantado, não vejo nenhuma diferença para mim, mas vejo como isso 
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pode ter efeito em vocês. Se fossem capazes de rir, nem que fosse apenas dez minutos, como 
riram aqui, o medo não poderia mais permanecer. 
 
Então, mostraram-me também que as vossas leis e o facto de terem de “ganhar a vossa vida”, vos 
impediam de rir espontaneamente para além de alguns segundos…Pessoalmente, não 
conhecendo ninguém, tendo de me exprimir de algum modo, não percebo para que é que isso 
serve, mas disseram que, brevemente, teria a ocasião de perceber para o que é que isso serviu. 
 
Disseram que já falei o suficiente e entendo perfeitamente como esse modo de relacionamento é 
extremamente limitado. Mas, enfim, são as vossas referências e a vossa maneira habitual de 
comunicar, ou de se guerrearem, de alguma maneira. 
 
Parece que agora, em algumas ocasiões, vocês têm a possibilidade de viver a Alegria. Não me 
refiro aos que liberaram a sua Chama desta ganga e desta prisão, mas aos que vivem, como me 
disseram, o que chamam Teo…Teofanias. Bem, EYNOLWADEN vai fazer isso com vocês, ou antes 
vai ser isso com vocês. De algum modo, vocês não se apercebem, mesmo se tenha já sido 
explicado…que quando dizem “fazer” qualquer coisa, há aí também o metal, que é frio, que é duro 
( Ndr: em francês, a palavra fazer “faire” e ferro pronunciam-se do mesmo modo). Fazer é duro. 
Na Alegria, não há qualquer esforço. 
 
Agora vou calar-me, e iremos fazer isso, mas sobretudo ser isso. 
 
…Silêncio… 
 
EYNOLWADEN saúda a vossa Chama, e vos diz: bom regresso à verdadeira Vida e à Liberdade. 
Penso que não voltarei a ter a oportunidade de me exprimir desta maneira. Em todo o caso, “ Eu 
vos agradeço”. Honro a vossa presença e a vossa escuta, e não esqueçam que tudo isto é apenas 
um jogo. Mesmo assim, há jogos mais agradáveis. Eu vos saúdo.  
 
*** 
 
(*) Ndr : fonéticamente : EI-NOL-UÁDÉNE 
 
Tradução do Francês: Maria Beatriz Pires  
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ÉRIANE - Setembro de 2017 
 
Eu sou Ériane, Rainha dos elfos da aldeia de Éridan. Irmãs e irmãos na unidade da Luz, dou graças 
pela vossa presença efectiva na orla da minha aldeia. 
 
… Silêncio... 
 
O que tenho a dizer-vos diz respeito especificamente a este lugar em que nos encontramos, mas, 
por analogia, o mesmo se passa quanto à orla de qualquer aldeia élfica, pelo menos no que se 
refere aos elfos dos bosques. Como se vê, temos a água, da qual tivemos ocasião de falar 
repetidamente, e a árvore, a árvore dirigente, como lhe chamamos. Ela tem um nome, aqui como 
em qualquer lugar. 
 
Já tive oportunidade, com outros elfos, de vos explicar o papel particular que desempenhamos no 
período da Terra que ora se vive. Não é segredo que as orlas das nossas aldeias são lugares 
privilegiados onde, a partir de agora, vos podeis banhar na Luz autêntica, livre. 
 
As nossas aldeias, onde quer que se encontrem, estão ligadas entre si. Nós participámos 
activamente no estabelecimento das linhas de Luz e participaremos, de forma igualmente activa, 
chegado o momento, e caso disso necessitem, no vosso acolhimento definitivo, antes da partida, 
rumo à liberdade. Aliás, algumas das nossas aldeias foram denominadas, julgo eu, lugares de pré-
agrupamento. 
 
As nossas aldeias, tal como a sua periferia, são banhadas pela Luz unificada, amplificada pela 
árvore dirigente e pela água. 
 
Este é o dia da nossa cerimónia, que se desenrolará mais tarde; se alguns dos presentes tiverem 
coragem, convidamos individualmente os que o desejarem a reunir-se connosco nesta própria 
noite, a partir das 21h30. A nossa cerimónia de Outono será um pouco mais longa do que o 
habitual. Podeis simplesmente passar, a qualquer hora entre as 21h30 e a meia-noite. Nós 
seremos discretos, o mais importante não é a nossa presença mas, de certo modo, o trabalho 
realizado nesse lugar. Como se sabe, já beneficiais de certas vibrações de há uns dias para cá e 
também naqueles que se seguirão à Lua Nova. 
 
A árvore dirigente, nesta ocasião, por intermédio do tronco, veicula uma consciência particular 
que é assimilável a uma conexão directa à Fonte e representa Metraton, de certa forma. Durante 
esses dias, será possível, então, não apenas recolher a nossa água, que é benzida, mas também 
recolher, no vosso ser, a vibração da Luz metratónica com os seus diferentes códigos. Basta que, a 
partir de agora, mas de maneira talvez mais viva no momento da nossa cerimónia, vos coloqueis 
simplesmente - é suficiente - sob a folhagem da árvore, sentados, deitados, com as costas 
apoiadas na árvore, pouco importa. Isso... 
 
...Cai um ramo grosso da árvore dirigente... 
 
O que acaba de acontecer está ligado, de alguma forma, não a um problema intrínseco da árvore 
mas, real e concretamente, à acumulação de Luz em certos pontos, o que impediu que certas 
estruturas resistissem. Como se pôde constatar, para lá do ruído, ninguém foi afectado. O que se 
ouviu foi o rebentamento da estrutura e isso não aconteceu por acaso neste momento. 
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Assim, da mesma forma, sem que se quebre alguma coisa em vós, as árvores dirigentes das nossas 
aldeias são portadoras da intensidade máxima, se assim lhe posso chamar,  da luz vibral. 
 
Aqueles de entre vós que o desejarem, durante a cerimónia mas igualmente a partir deste 
momento, podem, enquanto falo, verificar as minhas afirmações aproximando-se agora da árvore, 
se lá não estão, ou daqui a pouco. As árvores, como é sabido, desempenham um papel importante 
como acumuladoras de Luz,  como condutoras de Luz até à terra. É este fluxo de vibrações 
autênticas que vos é acessível de forma talvez privilegiada nos locais em que nos encontramos. 
 
Isto ocorre tal como acontece com a água das nossas aldeias que possui certos códigos, e disso 
não vou falar mais, já tive ocasião de o explicar. O que digo hoje deve ser depurado das noções 
temporais deste dia e que dizem respeito aos que aqui estão presentes. Sobretudo é preciso fixar 
que, nos acontecimentos que chegam actualmente à Terra 3D dissociada, tal consiste, para cada 
um que o deseje, em acelerar a finalização do seu frente-a-frente e, de certo modo, em preparar 
activamente os impulsos de Luz  que  foram anunciados, assim como o Apelo de  Maria. 
 
Para lá das nossas cerimónias que terminarão, recordo, no fim do Outono, é possível, junto destas 
árvores dirigentes, onde quer que elas se situem, experimentar o mesmo processo - com a 
aproximação ao Coração do Coração - de libertação e ascensão. 
 
Estais, pois, convidados, aqui, particularmente, e em qualquer outro lado, durante o período 
anunciado, a encontrar, junto das nossas aldeias e destas árvores dirigentes um refúgio de paz, um 
refúgio de resolução e um lugar em que a vossa eternidade transparecerá de maneira mais 
intensa, ajudando-vos, de certa forma, a resolver minuciosamente os últimos processos de 
ajustamento e transubstanciação. 
 
Quanto aos aqui presentes, muitos são aqueles que já vieram homenagear-nos, encontrar-se 
connosco e viver a Paz e a Alegria particulares destes espaços preservados, mesclando a 5ª e a 
vossa 3ª dimensão na qual ainda, por um curto espaço de tempo, estais em vida.  
 
Dou-vos graças por terdes vindo aqui viver esta Teofania e beneficiar dos primeiros influxos 
metratónicos transmitidos às árvores de modo extensivo. Ficai tranquilos, está fora de questão 
que uma parte do tronco vos caia em cima a cada experiência. A sobretensão, digamos, que 
corresponde, para além disso, ao que pode manifestar-se em vós aquando desse frente-a-frente 
entre a Verdade e a Ilusão, representa exactamente o mesmo processo, o que já vos foi 
longamente explicado. 
 
Claro que passamos a Eternidade, no nosso jogo de elfos, a preservar as nossas aldeias, tanto 
quanto possível, através de cerimónias dedicadas à Luz, mas compreende-se que a própria árvore 
dirigente, como é fácil de crer, se vê obrigada a alimentar-se, apesar de tudo, daquilo que a 
rodeia, para lá da Luz, e que, por vezes, certas alquimias do efémero e do Eterno, tal como se 
passa convosco, podem acarretar rupturas. Isto foi-vos muito longamente explicado durante este 
ano, me parece. 
 
Ora então estais   convidados, nesta noite, de forma individual, mas também nos dias a seguir, não 
apenas a procurar a natureza mas, no caso de algum elemento ou acontecimento vos parecer 
resistir no interior do corpo físico ou do vosso funcionamento normal, a não hesitar em ficar 
alguns instantes sob uma das árvores dirigentes, onde quer que esta esteja situada, na orla das 
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nossas aldeias ou nas numerosas florestas das vossas terras onde se encontram as chamadas 
árvores-mestras. 
 
Dou graças mais uma vez  pela vossa dedicação, os vossos contactos, seja qual for o seu teor, 
qualquer que tenha sido a forma de comunicar connosco. O importante, hoje, não é tanto dialogar 
ou intercambiar mas antes, no que vos diz respeito, chegar, cada vez mais profundamente, à vossa 
intimidade e aos nossos espaços.  As árvores dirigentes dos nossos lugares são certamente, neste 
período, as mais propícias para viver este frente-a frente que, recordo-vos, seja qual for a 
fraternidade, quaisquer que sejam as trocas entre vós ou connosco, ocorre a sós. 
 
Foi-me pedido que não me alongasse no tempo; por isso transmiti-vos o essencial acerca desta 
forma de evolução vibratória que há muito tem vindo a processar-se, embora ultrapassando, de 
certa forma, um nível suplementar, a partir desta noite. 
 
Em nome da aldeia de Éridan e em nome de todos os elfos, dou graças pela vossa presença, dou 
graças pela Luz. Eu sou Ériane. Talvez, a alguns que tiverem coragem, diga: até logo à noite. 
 
Que a Paz, a Alegria e a Verdade estejam convosco. 
 
Saúdo-vos e a aldeia inteira transmite-vos a sua simpatia, a sua amizade e alegra-se por vos ver 
cada vez mais distintamente devido à Luz que de vós irradia. 
 
Resta-me desejar-vos, em nome de todos os elfos juntos, grandes alegrias, grandes redescobertas, 
neste período que se inicia. 
 
Digo-vos até breve, até sempre, na Verdade. 
 
...Silêncio... 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Maria Teresa Santos 
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ANAEL - Setembro de 2017 
 
Eu sou Anaël Arcanjo, Arcanjo da Relação e do Amor. Bem amadas Sementes de estrelas, 
rendamos graças juntos à nossa Presença Una instalando-nos no Coração do Coração. 
 
… Silêncio… 
 
O que eu tenho a vos comunicar hoje decorre diretamente das consequências do que se 
desenrolará entre o equinócio de outono e o 29 de setembro, dia dos Arcanjos. O que vou dizer-
vos hoje pode ser muito claro para alguns entre vocês, como muito confuso, mas eu posso vos 
assegurar que para muitos entre vocês, o que vou dizer agora, exprimir, será ainda mais claro e 
esse período particular de impulso global da Luz vos aparecerá mais claramente. 
 
Independentemente dessas considerações de datas, eu vou mais especificamente, neste dia, falar-
vos da consciência e do que foi chamado, há alguns anos, o ponto de vista, que não é certamente, 
absolutamente não, um ponto de vista mental, mas resulta diretamente do posicionamento e da 
localização de vossa consciência em meio ao que vocês chamam o espaço-tempo como fora desse 
espaço e desse tempo. 
 
Eu não retornaria sobre as diferentes possibilidades da consciência tal como isso vos foi 
transmitido Há alguns anos, concernente aos quatro estados possíveis da consciência, mas eu vou 
antes tentar vos fazer apreender quais são, não as escolhas, mas quais são as possibilidades 
estabelecidas de manifestação ou de não-manifestação da consciência no que seguirá os impulsos 
de Luz múltiplos que vos são destinados. 
 
Há uma consciência sobre a qual eu não me estenderei mais, que é, eu diria, a consciência 
ordinária usual de cada humano encarnado na terra.  Os conhecimentos sobre o funcionamento 
dessa consciência vos são, eu diria, integralmente conhecidos ; que isso seja no nível do 
funcionamento do corpo como do funcionamento do que vocês chamam a própria pessoa, cada 
um de vocês a vive em permanência nessa carne.  Essa consciência a mais ordinária se situa de 
maneira integral em meio ao que é nomeado o efêmero, e em meio ao que é nomeado ação-
reação. 
 
É necessário que vocês apreendam que além de todas as características da personalidade e do 
ego, essa consciência é definida antes de tudo pelo fato de reconduzir a si o que é vivido para 
compará-lo, pesá-lo, medi-lo em relação ao que as outras consciências ordinárias, que são vossas, 
exprimiram como interação, que vocês nomeiam « história », « cenário » e « vida », de maneira 
geral neste mundo.  Retenham simplesmente que essa consciência ordinária está marcada por um 
movimento de energia que corresponde ao que eu nomearia uma apropriação. O que é visto, 
percebido, sentido, pensado, parece vir de uma consciência nomeada pessoa ou ego. 
 
Durante todos esses anos, vos foi dado ouvir, escutar e viver os encontros com inumeráveis 
consciências, humanas encarnadas e tendo transitado, que isso seja os Anciãos ou as Estrelas, 
houve o encontro com os grandes arquétipos presentes, eu diria, em todas as vossas religiões, 
nomeados Anjos e Arcanjos.  Nas tradições ditas xamânicas, ou primitivas, vos foi dado encontrar 
o que foi nomeado e que sempre é nomeado « os povos da natureza ». Uma primeira 
aproximação da não-localização da consciência em meio a este mundo vos foi trazida de maneira 
sucessiva, durante esses anos decorridos, tanto pelo Coro dos Anjos, o Espírito do Sol como o 
Impessoal, habituando-vos e familiarizando com a não-localização da consciência em meio a uma 
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forma, traduzível por vocês pelas modificações e os movimentos dessa consciência ordinária 
implicando uma reversão desse movimento, quer dizer não mais do exterior para o interior, mas 
do interior para o exterior. 
 
Isso preparou e trabalhou em cada um de vocês na revelação do que vos era invisível, quer isso 
seja em relação a nós, Arcanjos, ou ainda em relação aos povos da natureza. 
 
Nestes tempos, vos foi pedido insistentemente para manterem-se tranquilos, para cessar o motor 
do sofrimento que não é nada mais do que o motor da indagação e da procura, essa procura 
concerne à vossa pessoa como ao que foi nomeado, em meio a este mundo, a 
espiritualidade.  Muitos entre vocês exploraram inumeráveis caminhos espirituais, quer eles 
estejam em ressonância com os mestres, com as religiões, com as organizações, tendo vos dado a 
impressão, e às vezes a realidade, de melhorar as condições de vossa pessoa, de vosso 
personagem, de vosso ego, levando-vos a viver o que foi nomeado « experiências », de qualquer 
natureza que seja, tanto em nossas realações, como através de vossos circuitos nomeados vibrais 
correspondentes ao corpo de Existência. 
 
Trata-se portanto da emergência, em meio à consciência ordinária, de novos elementos que até o 
presente, e em todo caso antes deste período de trinta anos decorridos, vos eram, para a maioria, 
estritamente desconhecidos. Houve portanto uma forma de materialização, não somente da Luz 
vibral mas também das entidades que são progressivamente manifestadas a vocês de maneira 
cada vez mais lúcida, cada vez mais consciente, bem evidentemente para cada um de maneira 
diferente. 
 
Tudo isso concerne apenas à consciência ordinária e o que se revela foi nomeado a 
supraconsciência, ligada ao supramental.  Esse supramental foi captado, evidentemente, pela 
consciência ordinária, porque era o único meio de fazer tomar consciência à consciência de vosso 
personagem que existia outra coisa do que o que vocês podiam pensar, crer, ou verificar em meio 
aos vossos livros ou mesmo às vossas experiências. 
 
Em seguida, no plano cronológico, interveio tanto o Impessoal como o Coro dos Anjos, como o 
Espírito do Sol, como Bidi, tendo proposto que o que vocês eram, o que vocês são e o que vocês 
serão, jamais desapareceu mas simplesmente foi ocultado.  Foi-vos dadas algumas palavras, 
algumas práticas, que durante esses anos vos aproximou da Verdade.  Quaisquer que sejam os 
múltiplos nomes que foram dados a essa consciência, ela ainda pode ser analisada, vivenciada, e 
fornecer um certo número de elementos que sempre vão vos aproximar mais da última Verdade. 
 
Os seres que vieram em seguida, desde o ano de 2012, vos expuseram de diferentes maneiras o 
que podia ser uma consciência que se apaga e que não desaparece no nada, mas se reencontra 
então na fonte da consciência, na origem da consciência, e que no entanto não é a 
consciência.  Isto foi nomeado de diferentes maneiras : Absoluto, a-consciência, Jnani, Liberado 
vivo, portanto as palavras que podiam, não fazê-los viver mas de algum modo atrair vossa 
curiosidade e irem para o que eu nomeei, bem antes das Núpcias Celestes, o Abandono à Luz e à 
capacidade de deixar viver-se a Verdade antes do que querer ir buscá-la, porque essa indagação 
não pode de nenhuma maneira resultar em meio a um mundo confinado. 
 
O confinamento tendo sido gradualmente limitado está dissolvido hoje e somente hoje. Vocês 
chegam à possibilidade real e coletiva, precedente mesmo ao Apelo de Maria, de ver e de viver 
que vocês não são nem a consciência, nem o corpo, nem nenhuma das formas, sendo 
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simultaneamente o conjunto das consciências e o conjunto das formas conhecidas como 
desconhecidas em meio a este mundo. 
 
O impulso, os impulsos finais da Luz que são portanto prévios, vocês entenderam, ao Apelo de 
Maria, e que vão se produzir, vão levá-los a uma clareza interior mais importante, dando-vos a ver 
não somente o posicionamento de vossa consciência, o ponto de vista, mas , as engrenagens e os 
mecanismos permitindo-vos, de maneira natural, passar, eu diria, do estado de consciência 
ordinária ao estado de supraconsciência nomeado o Si. 
 
A preparação que alguns entre vocês têm seguido, durante muitos anos, culmina hoje, após esse 
período de impulsão final, à compreensão, pela própria consciência, do que ela não é  e de onde 
ela vem. Além da Fonte, além do princípio primordial de expressão da consciência, se situa o que 
está além da Luz, que o ego, a pessoa como o Si chamarão sempre o nada, até mesmo o que está 
oposto à luz falsificada. O que quer dizer que mesmo o Si está instalado em meio à linearidade 
deste mundo e não oferece nenhuma certeza, até o presente, de poder viver a fonte da 
consciência, quer dizer o que vocês são em última Verdade.     
 
Foi insistido, durante todos esses anos, sobre a incapacidade da consciência de encontrar ela 
mesma sua própria origem, além da primeira manifestação.  A consciência está ligada às 
dimensões ; o que vocês são não está ligado a nenhuma dimensão, mesmo se em meio aos 
mundos unificados há a possibilidade real e concreta de exprimir uma consciência em meio a não 
importa qual forma como em não importa qual dimensão. 
 
Nós estruturamos as expressões, os ensinamentos concernentes às vossas vivências de um 
número sempre maior de irmãos e de irmãs humanos encarnados, concernente à alquimia entre o 
que foi nomeado o efêmero e o Eterno, ou se vocês preferem, entre a consciência egóica e a 
supraconsciência que não está absolutamente ligada ao personagem. 
 
Nós insistimos, uns e outros, ao mesmo tempo sobre a precisão da história que se desenrolava em 
meio a este mundo, mas sobretudo em vos propor ser outra coisa do que a história contava ou o 
que toda história conta, mesmo em meio aos mundos ditos livres – e eles o são.  Vossa liberdade 
passou portanto por essa noção de abandono, essa noção de sacrifício, essa noção de 
transubstanciação, de transformação, de reversão, e de evidência. 
 
Os últimos impulsos da Luz, qualquer que seja vosso posicionamento atual, permitirão esclarecer, 
e portanto viver, os mecanismos de passagem – mesmo se não há propriamente dito, nem porta 
nem passagem – que permitem bascular de um estado vibratório a um outro, e mais 
especificamente a passagem do Si ao sacrifício do Si, quer dizer da supraconsciência à a-
consciência que, em definitivo, qualquer que seja vossa forma em meio aos mundos livres e 
qualquer que seja a dimensão de vida, se resume a isso : vocês não são nenhuma das experiências 
que se vive. 
 
Isso foi frequentemente chamado um jogo, e aliás em meio à tradição que vocês nomeiam hindu, 
é frequentemente declarado um jogo.  A consciência é um jogo.  A melhor comparação que vocês 
podem encontrar nisso, é quando vocês são crianças e vocês jogam um jogo. Há uma tal imersão 
em meio a esse jogo que vocês estão identificados ao próprio jogo, mas saindo do jogo, quer 
vocês tenham ganhado ou quer vocês tenham perdido, quer vocês tenham sofrido ou quer vocês 
tenham tido alegrias, vocês veem e vocês sabem pertinentemente, em meio à consciência 
ordinária, que vocês jogaram um jogo. 
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Em meio ao Si, que corresponde aqueles entre vocês que até o presente vivenciaram e vivem 
ainda a ativação de uma das Coroas ou de um dos circuitos de vibração dos quais nós falamos 
longamente, hoje, quer dizer em pouco tempo, vai se exprimir em vocês a capacidade, inédita 
neste mundo exceto para seres muito raros, de poderem vos manter, de maneira lúcida eu diria, 
com vossa consciência ordinária que está em vias de dissolução, com a persistência do Si, e de 
verificar, pelos últimos sobressaltos da consciência, da supraconsciência, que existe alguma coisa 
que é anterior à consciência e da qual nada pode ser dito mas somente vivido. Aí está a Liberação, 
aí está a Liberdade. 
 
Vocês não duvidem que quando do Apelo de Maria, assim como eu estipulei há mais de um ano, 
vos evocando os aspectos cronológicos deste fim dos tempos, que é o fim da consciência efêmera 
mais do que o fim de um mundo ou o fim de toda vida, que é bem evidentemente o exato oposto 
do que considerava a pessoa, o personagem e o ego, que não é uma destruição mas uma 
restituição à Verdade. 
 
Será dado a vocês, para muitos entre vocês, mas não para o conjunto da humanidade, verificar por 
vocês mesmos que vocês são anteriores à consciência. Verificar isso e vivê-lo, é sair das leis deste 
mundo, é viver a Liberdade, é ser liberado. Eu vos lembro todavia que aqueles entre vocês que 
não poderão – o termo está mal escolhido mas eu não vejo outro – se aproximar da Verdade, o 
viverão de maneira total, vocês o sabem, no momento do que foi chamado a estase ou 
ressurreição.                                                      
 
Todavia essa passagem particular que vai se desenrolar, e eu especifico, o que quer que seja que 
apareça sobre a tela de vossa consciência, quer isso esteja relacionado ao homem em sua 
falsificação, quer isso esteja relacionado aos Elementos, quer isso esteja relacionado aos impulsos 
da Luz, as consequências são estritamente idênticas, quer dizer vos dar a viver que vocês são 
anteriores à consciência.  Viver isso, como eu acabei de dizê-lo, é ser liberado da indagação, 
liberado da pessoa, liberado deste mundo, liberado de toda identificação falaciosa a qualquer 
elemento pertencente a este mundo e, como isso vos foi dito, elemento cognoscível. Nada de 
conhecido é a Verdade, nada do que pode ser cognoscível ou aparece em meio a este mundo é a 
Verdade. Somente o que se vive no Coração do Coração é a única e a última Verdade, colocando 
fim a toda ilusão, sem nenhum esforço, sem nenhum desejo, e colocando fim ao confinamento a 
título individual. 
 
A sobreposição da consciência ordinária e da supraconsciência, como o que pode se produzir em 
meio à consciência nomeada Turiya, como na consciência que parece se apagar quando vocês 
dormem, graças aos impulsos da Luz tais como vos foram descritos anteriormente ao período que 
é para viver, vos foram dados elementos, precisões.  Quanto a mim, eu atraio vossa atenção hoje, 
sobre o que vai se produzir interiormente, conduzindo-os, como eu disse, ao Coração do Coração, 
onde vos será possível compreender e viver, assim como aceitar, que é quando a consciência 
desaparece que vocês são eternos. Isso não vos priva de consciência mas todavia essa consciência 
deve desaparecer para viver, assim como isso foi dito pela Fonte, o Juramento e a Promessa de 
vossa ressurreição. 
 
Vivendo isso, para aqueles entre vocês que terão acesso no decorrer deste período, isso 
desembocará sobre uma capacidade nova de não mais serem afetados por qualquer elemento 
vindo da consciência que vocês habitam, que vocês vivem, e cognoscível em meio a este mundo. 
Isso concerne portanto tanto ao sono, à supraconsciência, ao estado de vigília ordinário, como à 
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Turiya.  É nesse mecanismo que vos mostrará a mecânica da extinção da consciência, que 
regressará a lembrança da primeira manifestação da consciência, a primeira expressão da 
consciência fora do tempo e fora das dimensões através de uma forma nomeada primária.  Essa 
forma primária está além, acima e além do que é nomeado antropomorfismo. 
 
Nós já tivemos ocasião de vos dizer que qualquer que seja a forma, quer ela seja fixa, como neste 
mundo, quer ela seja mutável segundo as dimensões, existem representações construídas de 
maneira geral e corpos de manifestação que sempre estão ligados a uma arquitetura semelhante 
constituída de um elemento nomeado a cabeça, de um elemento nomeado um corpo, de 
membros, cujo número é variável, podendo se transformar em asas ou ainda, em algumas 
experiências da consciência, no que vocês poderiam chamar tentáculos, pinças, e não somente as 
ferramentas representadas em vocês pelas mãos. 
 
Vocês sabem pertinentemente, mesmo se vocês não o vivenciaram, que existe, acima deste 
mundo formal manifestado em todas as dimensões desde a 2ª dimensão até a 21ª dimensão, além 
disso a consciência está presente mas ela não é mais antropomorfizada pois a informação é mais 
importante do que o movimento e do que a forma.  O exemplo que nós tínhamos evocado 
corresponde aliás à estrutura inteira de vosso corpo de Existência, quer dizer, e eu nomeei, a 
civilização dos Triângulos. 
 
Nesta civilização dos Triângulos, não há necessidade de estar localizado em um sistema solar, em 
uma esfera de vida, mas sim ao redor da Fonte. Isso não é uma representação mas é bem a 
realidade.  O que quer dizer que a maioria das formas não antropomorfizadas se mantém o mais 
perto da Fonte.  Trata-se certamente, tanto de Metatron que, vocês o sabem, não tem a forma 
habitual de um Arcanjo, como para o que eu nomeei os Hayot Ha Kodesh ou ainda a civilização dos 
Triângulos.  O antropomorfismo ou a forma está ligado portanto à sua mais simples expressão, a 
mais simples expressão sendo a da cópia conforme da Fonte nomeada Metatron e que é, eu vos 
lembro, um cilindro de Luz vibral branca.  A civilização dos Triângulos não está no entanto 
desprovida de cor, ela é apenas desprovida de forma antropomorfizada pois os movimentos e a 
expressão da consciência não tem necessidade disso nesse plano 
dimensional.                                                                                    
 
Vosso corpo de Existência é portanto constituído, vocês o sabem, de fragmentos elementares que 
são absolutamente idênticos em qualquer dimensão, em qualquer corpo e em qualquer forma, ao 
menos até a 21ª dimensão. A partir da 24ª dimensão, o antropomorfismo não pode mais se 
realizar. Contudo ainda existem formas que eu nomearia primárias, cuja primeira das formas 
primárias, além do cilindro de Metatron, é constituída dos Hayot Ha Kodesh e dos inumeráveis 
triângulos que constituem vosso corpo de Existência e também vosso corpo físico, mesmo se a 
aparência está bem longe, no nível de vossos órgãos, dos triângulos arquetípicos que vos 
constituem no nível da Existência. 
 
A desaceleração da frequência ligada à expressão e à manifestação da consciência nos mundos 
que vocês terão tendência a chamar de cada vez mais densos, mais vocês descem para o carbono, 
não é inteiramente exato mas eu vos aconselho a guardar esse conceito e essa representação pois 
isso vos ajudará no momento vindo. 
 
O corpo de Existência, como acabei de dizer, é portanto comum a todas as formas de expressão.  A 
partir da 24ª dimensão, a desmultiplicação da forma original triangular de onde vocês vêm, antes 
mesmo de ser a Fonte e antes mesmo de ser o que vocês são em verdade, faz com que vossa 
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constituição, mesmo orgânica nesse corpo confinado, carregue nela a memória, em meio às 
vossas estruturas efêmeras, que foi escondida e confinada, mas todavia sempre presente, pois é 
impossível que haja a menor manifestação de consciência se o que sustenta a manifestação, quer 
dizer o Amor, não existe mais. Deve existir, mesmo rarefeita. 
 
O que quer dizer que toda consciência, qualquer que seja seu estado hoje sobre a terra – eu falo é 
claro dos humanos-alma, eu não falo do que foi nomeado os portais orgânicos -, todo humano-
alma é portanto portador de uma alma transitória.  Os Liberados vivos transcenderam essa alma 
que se voltou para o Espírito, e o Fogo do Espírito, nomeado Fogo Ígneo, permitiu portanto a 
resolução desses antagonismos. 
 
Os impulsos últimos da Luz marcados temporalmente pela última data que nós vos comunicamos 
hoje, é portanto de 22 a 29 de setembro. 
 
A modificação da consciência de muitos entre vocês, mas não da totalidade, vos permitirá darem-
se conta, em pouco tempo, que para nada serve evocar a menor data porque vocês são 
portadores da Eternidade, e tendo verificado que vocês são anteriores à consciência, então 
nenhuma data pode dizer mais nada, mesmo se no sentido da história, nós vos preparamos 
suficientemente e anunciamos o que ia se desenrolar e o que se desenrola agora. 
 
Os impulsos finais da Luz que se realizam então nessa data, entre o 22 e o 29 de setembro, e isso, 
eu o repito, qualquer que seja a aparência dos acontecimentos, quaisquer que sejam as 
mistificações ou quaisquer que sejam as revelações, não mudará nada. Um como o outro, a 
mistificação, o sofrimento, o medo, a revelação da Luz e do que é anterior à Luz terá a mesma 
implicação ou a mesma incidência, é de revelar, de maneira mais ou menos profunda e completa, 
os mecanismos que permitem constatar que vocês não são a consciência. Não se trata portanto de 
aceitar isso, trata-se de verificar e de vivê-lo por vocês mesmos. 
 
Qual é a utilidade, vocês me dirão, de permitir isso antes do Apelo de Maria ? Vocês o sabem 
também desde muitos meses, nós adaptamos as estratégias entre as forças opostas a Luz e a 
Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, pois trata-se de um jogo.  Certamente, para 
vocês, esse jogo não aparece como um jogo e aparece bem mais como um confinamento, mesmo 
se vocês não têm consciência, dado que se vocês não vivenciaram a supraconsciência, que se 
vocês não vivenciaram os fenômenos vibratórios, vos era, até há pouco tempo, extremamente 
difícil permanecer na Alegria eterna de vossa Presença como de vossa 
Ausência.                                                                           
 
A mecânica e os mecanismos que são colocados em operação durante essa semana são as 
estratégias de adaptação da Luz em relação aos eventos solares, galácticos e terrestres que nós 
observamos desde o nosso ponto de vista.  Isso permitirá, eu diria, não mais fazer vir mais Luz pois 
eu disse, trata-se bem, realmente e concretamente, dos últimos impulsos de Luz, o que quer dizer 
que qualquer que seja a data do Apelo de Maria, o estabelecimento da Luz estará quase completo, 
dando-vos a viver os fenômenos de resistência no nível coletivo e não individual.  Os fenômenos 
que eu nomeei de mistificação ou ainda de simulação de alguns eventos, inscritos igualmente em 
vossa memória arcaica, não dependem nem de vossa consciência nem de vossa supraconsciência, 
correspondente ao que é anterior à primeira forma e dando-vos também a capacidade de 
ressuscitar, o que quer que vocês pensem disso, qualquer que seja vossa densidade, hoje em meio 
a este mundo, quaisquer que sejam vossas crenças ou quaisquer que sejam vossas esperanças ou 
vossas desesperanças. 
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O marcador essencial dessa transubstanciação, nós vos dissemos, é a Paz, a Alegria, ligadas às 
Teofanias.  Essa Paz e essa Alegria são inalienáveis porque elas não flutuam em função do que vive 
a pessoa e não flutuam em função da realidade do instante da supraconsciência no momento 
dado em que vocês o vivem.  A Paz e a Alegria são portanto separadas de um estado de 
consciência dado.  Vocês experimentam então, para alguns, e experimentarão essa Alegria sem 
objeto e essa Paz que, como vocês o viverão, não depende nem de vossa saúde, nem de vosso 
humor, nem de vossa pessoa, nem do ambiente, nem mesmo do que vocês podem desejar, 
imaginar, ou criar pela co-criação consciente, dando-vos aí também a ver os mecanismos e a 
mecânica que vossa essência fundamental é mais da ordem da beatitude, do Amor infinito, 
permanente e eterno, e isso, além de qualquer forma manifestada em qualquer dimensão que 
seja, e mesmo em relação com vossa origem estelar ou vossas linhagens estelares. 
 
Existe portanto, realmente e concretamente, antes mesmo do Apelo de Maria, uma capacidade a 
não mais acreditar na menor história, no menor cenário, porque vocês retornaram em vocês 
mesmos, se esse corpo persiste, mesmo se as circunstâncias que serão para viver, nós jamais vos 
escondemos, arriscam ser terríveis para o ego ou para a pessoa. 
 
O fato de que muitos entre vocês respondem ao impulso da Luz para vos permitir descobrir a 
mecânica do que não é uma passagem, mas que pode parecer ser isso quando isso é visto e 
vivenciado desde a Infinita Presença, vocês sabem mesmo que nesse nível, no nível da Porta 
estreita, pode participar o que é nomeado o grande guardião do limiar, o que foi nomeado, em 
meio ao inconsciente coletivo, as sombras. É necessário atravessar essas sombras, não pela 
vontade mas por um abandono completo à Luz. Se vocês estão abandonados à Luz e vocês deixam 
a Inteligência da Vida operar, vocês confirmam por aí o sacrifício de vossa pessoa e estão prontos 
a viver a explicação, a compreensão de todos esses mecanismos dos quais nós falamos. Essas 
explicações não passam pelo filtro do mental, nem mesmo pelo filtro do Si, elas são 
independentes mesmo se elas são o suporte, como eu disse. 
 
Portanto vocês vão descobrir que além dessas experiências, além dos estados de consciência 
diferentes ligados à Alegria como às Teofanias, encontra-se algo que é anterior a tudo isso. Não 
vejam aqui noção temporal mas antes uma noção de direção, uma direção espacial seria mais 
exato e mais preciso do que falar de direção do tempo. 
                                                         
A não-localização da consciência em meio a uma forma, quer dizer que não está inscrita em um 
cenário, em uma história, seja ela pessoal ou do confinamento de um mundo, vos posicionará de 
uma maneira automática além dos processos vibratórios, energéticos, como de qualquer história e 
de qualquer cenário, no Coração do Coração, quer dizer na fonte da consciência e na fonte da 
manifestação.  Assim se realizará, nós o esperamos para um número importante entre vocês, a 
Ressurreição e a Liberação antes mesmo do processo final da ascensão da Terra que, vocês o 
sabem, será marcado pelo aparecimento do sinal celeste.  Eu bem disse do sinal celeste e não do 
que poderia aparecer em vossos céus neste período, que pertence indubitavelmente à história 
humana, à mistificação, à falsificação. 
 
É justamente nisso que desde que nós tivemos conhecimento dos planos estabelecidos para 
alguns dias deste período do mês de setembro, que os impulsos da Luz decidiram ser facilitados, 
tanto pela Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e também é o desejo da consciência da 
Terra, que vocês poderiam por vezes nomear Pachamama ou Gaia, mas que exprimiu o desejo que 
esses impulsos finais de Luz acontecessem antes do Apelo de Maria, a fim de aliviar realmente e 
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concretamente a simulação, o sofrimento, e descobrir, apesar e graças sobretudo a esses 
sofrimentos -  que em nenhum momento quisemos e decidimos, aliás nem vocês mesmos – que 
eles são obliterados pela potência da Alegria e da Paz . 
 
É assim que vosso posicionamento de consciência mudará de maneira irremediável para muitos 
entre vocês, sem esforço, sem dificuldade, a partir do instante onde o que eu nomeei mecânica e 
mecanismos vos aparecerão, entre a supraconsciência e a a-consciência, e vos permitindo então, 
se vocês são suficientemente numerosos, de aplainar, de abrandar o que eu nomeei os medos e 
que, como vocês o sabem, limitam a expressão e a autenticidade do Amor. 
 
O que eu vos disse então, portanto, não concerne ao período que é para viver – eu não posso ir 
mais longe do que foi nomeado impulsos múltiplos de Luz vindo de todas as partes -, é de 
constatar, no decorrer deste período, mesmo se o Apelo de Maria deve acontecer extremamente 
rápido depois, é de vos permitir permanecer nessa Alegria vindo da a-consciência e não mais do Si, 
que realmente e concretamente colocará fim ao sofrimento, qualquer que seja o sofrimento.  O 
sofrimento é bem real, e explicado em vosso mundo de maneira fisiológica, e depende, vocês o 
sabem, de vosso sistema nervoso antes de depender de vossa consciência.  O sinal 
«sofrimento» presente, em qualquer circunstância que seja, não poderá mais alterar a consciência 
e a Alegria se vocês vivem a Liberação neste período. 
 
Eu vos lembro contudo, e foi suficientemente insistido sobre isso, que vocês não podem buscar, 
desde a consciência nem o Si, a a-consciência. Ela se revela por ela mesma desde que vocês não se 
atenham mais ao Si ou ao « Eu sou », quer dizer quando testemunha e o observador desaparecem 
por eles mesmos, simplesmente pela reversão da consciência, e parece-me que o Arcanjo Uriel vos 
deu os elementos concernentes a este período. 
 
Lembrem-se de que aí também, descobrir a mecânica entre a a-consciência e a expressão da 
supraconsciência se faz de maneira natural e espontânea a partir do instante em que vocês soltam 
tudo o que é conhecido – o sentido de soltar não é de abandonar, o sentido de soltar não é de se 
refugiar em outro lugar do que aí, onde vocês estão, aqui e agora, quer dizer o campo de 
experiência de vossa consciência ordinária que é esse corpo confinado. 
 
Os últimos impulsos da Luz ocasionarão, certamente, um certo número de eventos no nível da 
Terra. Esses eventos, qualquer que seja a importância – que não são o fim dos tempos – vos 
permitirão, em um caso afortunado como em um caso infeliz, descobrir que vocês são cada vez 
menos afetados, perturbados ou envolvidos pelos eventos aparecendo ao mesmo tempo na cena 
deste mundo como na cena de vossa consciência ou de vossa supraconsciência, dando-vos a viver 
que vocês não são nada de tudo isso e que isso não é, efetivamente, senão um jogo. 
 
Lembrem-se também de alguns intervenientes que vos falaram ao mesmo tempo da Alegria, da 
preguiça, da humildade e de tantos outros termos, nestes últimos tempos, que, se eles não 
ressoaram no momento em que se pronunciaram, vos aparecerão de uma tal evidência no 
momento dos impulsos da Luz.                                                  
 
Por vossa presença, para muitos entre vocês (eu o repito, nós esperamos sempre mais 
numerosos), vivendo o estado de Liberado vivo, permitirá abrandar a fase final do último trimestre 
de 2017.  Isso é capital, não que tenha o menor risco de reconfinamento mas não serve para nada 
experimentar a contração da consciência pelo sofrimento e o medo, mas bem mais deixar essa 
consciência se expandir até o infinito e desaparecer por ela mesma.  É assim que muitos entre 
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vocês, Liberados vivos na passagem deste período, poderão, não fazer mas ser cada vez mais essa 
Verdade, desempenhando o papel ao mesmo tempo de catalisador, de amortizador, e de bálsamo. 
 
Nada pode ser dito desses mecanismos, eu posso simplesmente vos dizer que o tempo será 
substituído pelo espaço e que o tempo não vos aparecerá mais como uma sucessão de instantes, 
quer dizer a linearidade do tempo será, para esses seres, suprimida, dando-vos a ver que o tempo 
não é nada mais do que um espaço confinado.  Assim praticaram os Arcontes, isso vos foi 
explicado há muito tempo, durante as Núpcias Celestes e após a realização das Núpcias Celestes. 
 
O que quer que seja que vos será dado a viver esta semana, vocês constatarão também, na 
passagem desse processo, que muitos elementos já em curso sobre a terra atingirão um novo 
patamar na manifestação elementar, em todos os níveis dos Elementos mas também no nível das 
consciências humanas efêmeras como no nível daqueles de nossos irmãos e irmãs humanos que 
estão atrasados e instalados beatificamente no Si. 
 
A humildade se tornará uma forma constante, sem esforço moral, sem esforço da consciência, 
sem atenção exagerada.  O conjunto dos elementos que vos serão dados a viver em vossa 
intimidade, qualquer que seja a duração eventual de vosso corpo, de vossas circunstâncias 
efêmeras ou da humanidade em sua globalidade, serão portanto amortecidas ao redor de vocês e 
não permitirão outra coisa que a Alegria, outra coisa que o sentimento e a vivência da Liberdade 
estejam presentes.  Vocês constatarão então, uns e outros, entre aqueles entre vocês que terão 
vivido esses impulsos de Luz de maneira total em sua intimidade, uma vez que eu não vos escondo 
que esses impulsos de Luz, além dos eventos de simulação e de falsificação, irão todos os dois no 
mesmo sentido : acelerar o processo temporal da Liberação. 
 
Lembrem-se de que o tempo é do espaço confinado. Sempre vos foi dito que além deste mundo o 
tempo não existia, que não havia nem passado, nem futuro, no sentido em que vocês o concebem 
e o vivem.  Certamente, essas são as palavras, o tempo existe mas ele não é o tempo que vocês 
conhecem. Nos mundos livres, o tempo não é nada mais do que o espaço, levando-os a constatar 
que não há nem espaço nem distância e que tudo se executa, efetivamente, no mesmo tempo 
unificado, mesmo se há, não distorções mas as distâncias que não são as distâncias de tempo mas 
simplesmente de espaço.  Assim são constituídas as dimensões. Será do mesmo modo para vossa 
consciência. 
 
Isto explica também, para muitos entre vocês e isso desde muitos meses, que nós vos explicamos 
que algumas resistências, mesmo no Liberado vivo, apareceram. Nós vos demos os marcadores 
concernentes aos tornozelos, às ocorrências e as dores no nível das Portas, e mais recentemente 
os problemas ditos vasculares concernentes à cabeça. Portanto isso vos permite observar e 
constatar por vocês mesmos, sobretudo se vocês foram afetados nisso, e constatando isso, entrar 
mais na Alegria, no Abandono, no sacrifício.  Os últimos impulsos da Luz realizarão, em uma outra 
oitava, o que já foi vivido por muitos entre vocês quando da instalação e da perpetuação das 
Teofanias. 
 
Nós tanto insistimos sobre a noção de Paz e de Alegria, de Infância e de humildade, que após os 
últimos impulsos da Luz, aqueles que serão liberados constatarão que eles não podem ser nada 
mais do que crianças com o sorriso nos lábios, qualquer que seja o evento acontecendo nesse 
corpo, em vosso ambiente ou na escala global da terra.  A Alegria, testemunha do Amor, é o 
oposto do medo.  A Alegria sem objeto virá colocar fim às últimas resistências, aos últimos medos, 
não somente para os irmãos liberados mas, eu posso dizer, para o conjunto da humanidade. 
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Certamente as etapas do Choque da Humanidade, que estarão completas no momento e após o 
Apelo de Maria, já vão se desencadear em alguns lugares, em certos locais, em certos grupos, em 
certas crenças e em certos crentes, levando a relativizar e a tornar, em todos os sentidos do 
termo, mais leves e mais presentes. 
 
Lembrem-se também de que vocês não têm nada a empreender, nada a fazer, se não é ter tempo 
disponível interior para o que se desenrola. Isso não incomoda em nada, exceto se a injunção de 
Luz é tal, ou se o que vos chegou durante essas semanas ou esses meses decorridos vos fixa em 
um leito, em uma doença, em um sofrimento ou em uma perda.  O que se produz de detestável 
em vossa vida, em vosso corpo para alguns entre vocês, encontrará uma ampla explicação e uma 
ampla recompensa, se posso dizer, traduzindo-se por uma Alegria que virá colocar fim ao 
sofrimento, à perda ou a todo desequilíbrio vivido em meio à pessoa, indo, para alguns entre 
vocês, até o que poderia ser nomeado, de vosso ponto de vista efêmero, um milagre. 
 
Esses milagres poderão concernir tanto ao posicionamento de vossa consciência quanto à saúde 
de vosso corpo, mas a finalidade não está aí, é claro, mas em deixar a Alegria emergir do fato de 
ser liberado e de não mais apresentar resistências, hábitos ou memórias.  A resiliência será nesse 
momento, para esses numerosos irmãos e irmãs humanos, a verdade.  Essa verdade será 
contagiosa, não pelo fazer mas sim pelo estado, se posso dizer, que não é um, de Liberado vivo ou 
de Jnani. 
 
O que eu disse não representa urgência, porque para o momento, isso pode vos parecer uma 
promessa ou uma esperança, mas quando esta semana tiver decorrido, vocês compreenderão o 
que se desempenha, vocês terão visto a mecânica os mecanismos, e na tela deste mundo, a 
maioria da humanidade compreenderá e apreenderá que se vive um processo que não tem nada a 
ver com um processo usual, mesmo extremo. 
 
Muitos irmãos e irmãs humanos estarão em uma confusão.  Não julguem, não condenem, mas 
saibam que mesmo essas confusões consecutivas aos últimos impulsos da Luz estão aí apenas para 
preparar a resiliência e a abertura do que deve se abrir, independentemente de qualquer vontade 
humana pessoal e de qualquer história, pessoal como coletiva. 
 
Qualquer que seja o posicionamento de vossa consciência neste dia, vocês poderão, após a 
sucessão desses eventos, darem-se conta por vocês mesmos da inutilidade do sofrimento e que a 
partir do instante em que vocês viram o jogo e o que se passa a montante do jogo, não deixará 
mais possibilidade de dúvida, de crenças, de hábitos, de memórias. Assim é a liberdade individual 
do Liberado vivo, assistindo, como eu disse, aos milagres, em vocês como ao redor de vocês, 
ligados não somente à Inteligência da Luz, do Amor e da Graça, mas ao desvelamento, se posso 
dizer, do Absoluto que sempre esteve aí. 
 
Aí estão os elementos concisos e precisos, pelo menos o mais possível, que me foi pedido para vos 
dar. 
 
Bem amadas Sementes de estrelas, filhos da lei do Um, acolhamo-nos reciprocamente na Alegria 
eterna da consciência que encontrou e que encontrará a única causa e o único suporte da 
consciência, em qualquer forma e mundo que seja. 
 
… Silêncio… 
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Eu sou Anael Arcanjo, que a Paz, o Amor e a Luz se revelem eternamente em cada um de vocês. 
Até sempre, até logo. 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Ligia Borges 
https://lestransformations.wordpress.com/ 
 
 
 
PDF (Link para download) : ANAEL - SETEMBRO DE 2017 
  

https://lestransformations.wordpress.com/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCTUk1SnVIRnJnRDg
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OMA - Parte 1A - Q/R - Setembro 2017 
 
 
Eh bem caros amigos estou muito contente de encontrá-los e de vê-los também presentes a vocês 
mesmos, e venho entre vocês, como de hábito, para responder às vossas inumeráveis questões, 
ao mesmo tempo sabendo que visto o período ao qual chegamos, minhas respostas serão talvez 
mais diretas concernente ao que vocês são em Verdade e em Eternidade. Primeiramente 
permitam-me vos apresentar todas as minhas bênçãos, de vos dar  todo o amor do mundo e dos 
mundos, e de nos instalarmos primeiro no silêncio da Teofania alguns instantes antes de escutar o 
que vocês têm a me perguntar e o que, de meu lado, eu tenho a vos dizer para preparar o melhor, 
se posso dizer, o último trimestre deste ano 2017. 
 
Então primeiramente instalemo-nos nos corações, em silêncio e em paz. 
 
...Silêncio... 
 
Eh bem, meus caros amigos, nós vamos poder entrar em vossos questionamentos. Vocês viram, eu 
vos disse que em breve vocês entram no último trimestre, no mês de outubro, deste ano de 
2017.  E como nós tínhamos evocado, tanto Maria, como eu, como outros, que vocês entraram em 
cheio nos processos da Liberação coletiva da Terra e da ascensão da Terra e vossa liberação 
pessoal desde o mês de março deste ano.  E tudo o que foi profetizado, predito, anunciado, desde 
tempos imemoriais, se desenrola direto, se posso dizer, em vossa vida e no que vocês podem 
observar na superfície deste mundo.  Então, como era de se esperar, como nós todos sempre vos 
dissemos, o que se passa no exterior, vocês constataram, se passa também no interior, quer dizer 
que, toda a dinâmica da ascensão da Terra e de vossa liberação se conjuga no instante presente,  e 
tudo o que se desenrola em vossa vida, em vossa intimidade, como na escala do coletivo da 
humanidade, é exatamente o que foi anunciado de todo tempo.  
 
Vocês estão no período final da revelação do que vocês são, do que é este mundo, do que são as 
dimensões e de onde está a Verdade.  E além disso, durante os espaços que nós temos em 
comum, depois de mim, nos dias seguintes, vocês terão intervenientes que não têm mais nada 
para ver - que jamais tiveram, aliás, no nível da encarnação neste mundo -, que virão vos 
declamar, se posso dizer, e proclamar a verdade do que se desenrola.  Quanto a mim, eu me situo, 
como vocês sabem, sempre o mais próximo de vossa humanidade, a fim de vos ajudar a solucionar 
o que pode ainda, neste período de alegria extrema que chega, vos interrogar e vos questionar, 
em meio a vossa história como em meio ao que se desenrola na terra. Então estou com vocês e 
nós vamos passar o tempo juntos a tentar avançar na instalação de vossa verdade e da Verdade 
eterna. 
 
Então eu escuto primeiro, se você quer, cara amiga, as questões escritas pelos irmãos e pelas 
irmãs que estão aqui ou que não estão aqui.  E depois, nós passaremos em um segundo tempo ao 
questionamento vamos dizer oral.  Mas eu preciso que quando você leu uma questão e que eu 
respondi se vocês têm outra interrogação no mesmo estilo dessa questão, não hesitem, hoje, em 
me interromper, a me cortar a palavra e a questionar ainda mais, porque eu creio que vocês estão 
hoje, próximos, ou precisamente no meio de vosso mês de setembro e, portanto pode-se dizer 
que antes da apoteose final, vos resta 15 dias de preparação, se tanto vocês pensam ainda ter de 
vos preparar.  A única preparação, vocês sabem, é a preguiça, é a Alegria, é a Paz, é o Caminho da 
Infância e é a Autonomia e a Liberdade.  
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Então se vos parece existir ainda questões para resolver esta forma de equação, que é uma 
evidência quando vocês estão aí,  então nós vos escutamos e nós escutamos todos juntos o que 
vocês têm a perguntar. 
 
 
E eu te deixo a palavra. 
 
                                                                  
 
Questão : tenho duas perguntas relativas a minha guiança. Em 
seguida asonhos premonitórios que tenho há trinta anos, eu publico em meu site 
osescritos que vêm de mim ou 
de pessoas que escrevem textos ditosespirituais. Acredito oportuno divulgar estes conheciment
os nestestempos. De acordo com as vossas últimas intervenções, acrediteicompreender que era 
necessário parar de informar porque issoconduziria a amargurar os humanos. Obedeci mas não 
estou mais certo de fazer bem . Agi de maneira adequada?    
 
Caro amigo, quem melhor do que você para saber?  Seja  que você obedeceu a um impulso 
interior, uma intuição se você prefere, ou uma evidência, ou seja que você se conforma ao que 
nós dissemos, e a maneira como você exprime esta questão, é efetivamente que você não está 
seguro de você. Então eu vou repetir mas cabe a você provar, de o encontrar em seu interior : 
você não tem necessidade de nada, neste período que começou, eu creio, como eu vos disse, e 
Maria  vos  confirmou, no início do primeiro trimestre do ano de 2017.  Mais os dias, as semanas, 
os meses passam, mais os eventos interiores,  que  certamente ou  tem posto em  alegria,   ou 
desestabilizadooutros entre vocês, ou os eventos também exteriores estão aí para uma única 
coisa, fazer-vos entrar em vossa eternidade, no Coração do Coração.  As Teofanias  têm realizado a 
mesma coisa. 
 
Então, é claro, vocês têm os irmãos e as irmãs encarnados que estão talvez ignorantes das leis 
espirituais, dos chakras, das Estrelas, das Portas, de qualquer forma de conhecimento.  Hoje, e a 
cada dia isso vai ser cada vez mais verdadeiro, vocês não têm necessidade de nada, a não ser do 
que vocês são e que você é, se vocês não o conhecem, desconhecido.  Então estejam prontos, 
como vos foi dito por outros intervenientes, para o inesperado, porque vocês não podem, com 
vossa busca, mesmo com os meios modernos que existem, vocês vão efetivamente poder 
encontrar inumeráveis conhecimentos, mesmo escondidos ou perdidos, mas isso hoje não serve 
para nada. Vão diretamente ao que vocês são. Vocês não podem se apoiar nem sobre vossa 
história, nem sobre os conhecimentos mesmo os mais altos que vocês possam pensar. Eu penso 
por exemplo nos escritos antigos da Índia que exprimem a verdade do Advaita Vedanta, eu penso 
também nas canalizações ou nos textos de irmãos e irmãs que estavam encarnados e que foram 
guias, se posso dizer. 
 
Então aí por exemplo, nessa questão você fala de orientação. A guiança evoca  ou a voz interior, 
ou um ser com o qual você teve um contato, ou sua intuição, ou seus conhecimentos.  Mas a 
melhor das guianças, hoje, é de deixar ser a Eternidade,  quer dizer de deixar emanar a 
espontaneidade, o inesperado, e não referir isso a qualquer conhecimento que seja. É claro, nós 
também vos demos inumeráveis conhecimentos, mas para viver em particular no nível de vosso 
corpo,  qualquer que seja a terminologia das Estrelas, das Portas, dos chakras, dos novos corpos e 
mesmo do Coração do Coração.  Mas enquanto isso fica exterior a vocês , isso apenas alimenta o 
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mental. Ora, hoje,  e já desde o início de agosto, e  eu o disse, eu creio, há pouco mais de duas 
semanas, vocês entraram nos tempos da evidência do fim dos tempos.  
 
É necessário verdadeiramente estar cego, ou estar na negação para imaginar que toda essa farsa 
da encarnação vai terminar com uma nova idade. É claro,  vocês têm inumeráveis irmãos e irmãs 
que estão persuadidos que tudo vai se tornar, pela Luz, extremamente magnífico sobre esta terra, 
e estão na negação total do que se desenrola. Não é questão de crer no que nós vos tínhamos dito 
na época nem agora, mas de observar por vocês mesmos o que se desenrola  de maneira muito 
concreta, muito palpável por toda parte sobre a terra.  Não é porque vocês são privilegiados ainda, 
de acordo com o país em que vocês estão, que isso vai durar  a eternidade. E quando eu falo 
voluntariamente do último trimestre do ano 2017, tenham-se prontos para o inesperado, tenham-
se prontos  a tudo o que vos foi anunciado, não somente por nossa voz, mas por todas as 
profecias, porque todas,  sem nenhuma exceção, correspondem aos tempos atuais, e sobretudo 
no último trimestre do ano 2017. 
 
Então vocês não têm nada a conhecer, vocês não têm nada a antecipar, vocês não têm de vos 
prevenir do que quer que seja.  Isso é o ego, é a pessoa quem busca orientação exterior.  É tempo 
de retornar à Eternidade, é tempo de fazer cessar a tagarelice, é tempo de se encontrar além de 
toda guiança, além de todo irmão, além de vossa presença ainda em meio a um corpo efêmero, 
essas coisas que alguns entre vocês já vivem com abundância e que outros se preparam para 
viver.  Então é necessário desembaraçar  diante de vocês, nada guardar, nada conservar do que 
está atrás, não olhar à esquerda ou à direita, nem à frente.  Olhem-se dentro, olhem quem vocês 
são, mesmo se vocês não o veem,  e assim o ponto de vista mudará por ele mesmo. Vocês não 
têm mais a refutar, vocês não têm mais a acumular as experiências, mesmo fantásticas, porque 
tudo isso é o que vocês são.   
 
Portanto há uma última reversão, não da energia, não da vibração não mais, mas diretamente de 
vossa consciência, em vosso posicionamento   em vossa eternidade que está em alguma parte no 
meio de vosso peito, no que nós nomeamos o Coração do Coração, o Instante Presente, a Última 
Presença, a Infinita Presença, a Morada da Paz Suprema, o Fogo Ígneo, a Coroa do Coração, a 
Coroa Radiante. Tudo isso, são palavras, e bem evidentemente vocês têm palavras que são 
diferentes em todas as línguas e mesmo em cada um de vocês.  Ultrapassem tudo isso porque 
hoje, não há necessidade de nomear, não há necessidade de render testemunho  ao vosso 
efêmero do que vocês vivem.   Há somente de viver a vida no que ela vos apresenta, que isso seja 
nas contrariedades, nos eventos que vos parecem opostos à Luz,  porque a Luz está tão densa 
agora, que mesmo as coisas mais opostas, na aparência, à Luz, concorrem ao retorno da Luz e à 
sua evidência para o conjunto coletivo da humanidade.  
 
 É claro, eu vos disse, e redisse e repito, não busquem o dia ou a data, porque ninguém pode 
conhecer a data precisa.  Simplesmente, eu repito o que eu disse há pouco mais de duas semanas, 
Nibiru terminou sua volta por trás do Sol, sua velocidade sendo certamente   sempre variável - é 
claro ninguém sabe quando se tornará visível.  E vocês sabem que o critério maior, no desenrolar 
cronológico  que nós tínhamos vos desvelado, mesmo se essa cronologia não é respeitada 
formalmente porque  isso será adaptável e adaptado em função do que se encontra, não da vossa 
pequena   escala, mas no nível do que pode restar dos fragmentos de controle do mental 
humano  e dos hábitos como nós vos dissemos , dos hábitos que vocês tomam e que todos 
tomamos quando estamos  na superfície deste mundo. 
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Então o mais urgente, não é  dizer o que é necessário fazer ou não fazer, porque como disse Osho, 
não há nada a fazer, não há nada a salvar, não há nada a perder, simplesmente  redescobrir a 
Verdade, sem fardos nem falsos pareceres, sem história de dimensões, sem  história de tudo o que 
nós vos contamos, que é verdadeiro, mas que não vos concerne mais neste momento. A única 
coisa que vos concerne, é o Amor. Esse Amor que não conhece nem forma, nem história, nem 
condição, nem mesmo energia, nem mesmo vibração.  É isso que vocês são, todo o resto, eu não 
disse que isso não existe, é claro,  vossa porta de vossa casa, ela existe sempre, vocês a 
atravessam, não é?  Mas desviem-se de tudo isso, façam o que vocês têm a fazer, quer dizer, o 
que a Vida vos dá a fazer neste período. Mas não busquem nada, sejam autênticos e para 
serem autênticos,  autônomos e livres vocês não têm necessidade de nenhum álibi, vocês não têm 
necessidade de nenhuma história, vocês não têm necessidade de nenhuma progressão, nem de 
nenhum objetivo, uma vez que isso está aí.  É isso que é necessário realizar. 
 
Portanto o que você faz, que seja você  quem escolheu  ou a Luz, pouco importa, mas assim que se 
exprime um pesar ou uma dúvida, você pode  estar seguro de que  é a personalidade que se 
exprime e não a Luz.  Então o que eu posso te dizer, é que aí também, no que você decidiu, cada 
coisa está em seu lugar. E mesmo o que pode vos parecer hoje, para cada um de vocês, como o 
mais intolerável em vossa história familiar, pessoal, em vosso corpo,é muito exatamente e mais do 
que nunca é exatamente o que é necessário, não para curar - não há nada a curar -, mas para 
aceitar a verdade do que vocês são a partir do instante em que vocês giram vosso ponto de vista, 
vosso olhar interior unicamente sobre vosso coração.  Eu o disse,  que vocês batam no peito, que 
vocês coloquem cristais, que vocês vão vos colar em uma árvore mestre,  que vocês  façam esse 
amor místico com um dragão ou um gnomo, isso  não tem nenhuma espécie de importância, são 
apenas intermediários,  mesmo vosso corpo, não são senão os suportes para descobrir a 
totalidade de vossa verdade. 
 
E essa verdade, ela não se acompanha de história, de karma, como vocês sabem, mas hoje é cada 
vez mais verdadeiro para cada um de vocês e sobretudo para aqueles entre vocês, irmãos e irmãs, 
que não vivenciaram nada, que não acreditam em nada, porque é aí que vocês estão 
mais  disponíveis para o presente e para vossa Presença.  Não há necessidade de nada mais, todo 
o resto, doravante, não fará senão vos sobrecarregar  e nos sobrecarregará  também,   porque 
quando nós vimos ao vosso encontro, tudo isso são montes  de crenças, de pré-julgamentos, da 
exteriorização de manifestações neste mundo, mas  que não é a Verdade. Então  é o 
grande tempo hoje , mais do que nunca, antes de 1º de Outubro e antes mesmo, eu diria, da festa 
dos Arcanjos, bom em cerca de alguns dias é o mesmo período, hein, mas sobretudo de acolher, 
no Caminho da Infância e da espontaneidade. 
 
Aí está a  Alegria. A Alegria, ela não está no conhecimento, mesmo os mais sublimes, da mecânica 
dos mundos livres, não está no fato, hoje,  de reencontrar vossas linhagens ou vossa origem 
estelar. O que vocês reencontram é bem anterior a tudo isso, é o sopro do Espírito, é o Fogo 
Ígneo, é o Impessoal, é o Coro dos Anjos, o Paráclito.  Não há necessidade de conhecimentos para 
isso, porque todos os conhecimentos que vocês colocaram diante, esperando encontrar isso, não 
farão senão sobrecarregá-los  e nos sobrecarregar, e sobrecarregar, eu diria mesmo, e sob forma 
de resistências, a progressão de Hercólubus, Hercóbulus, como vocês quiserem, ou Nibiru, vocês o 
chamam como vocês quiserem. Então eu escuto à 2ª questão. 
 
Questão : há vinte anos, tenho sonhos nos 
quais tenho um trabalho deguia: guia de montanha, motorista de ônibus, piloto de avião para ev
acuar os humanos, dirigente ou responsável de uma equipe… Entre outros, foi-me 
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mostrado uma grande cidade arrasada por 
um fogo nuclear. Eu deviapôr os humanos em segurança, ao abrigo das radiações, constatar oses
tragos, e eventualmente reconstruir. 
 
Reconstruir o quê ? Mas são sonhos sem valor. Reconstruir, não. Vocês terão efetivamente, e isso 
nós vos dissemos antes da questão, que vocês seriam muitos a servir, a ajudar, durante os 132 
dias, isso é verdade, mas hoje, antes que o Apelo de Maria tenha lugar, esqueçam tudo isso, 
esqueçam vossas linhagens, sejam virgens, se posso dizer, sejam humildes. O que quer que tenha 
a fazer, isto não é aqui e agora, é em um outro estado.  É claro que muitos de vocês têm sonhos 
assim  já desde muitos anos. Interroguem os irmãos e as irmãs.  Quantos entre vocês há 20 anos 
têm  os sonhos de catástrofes, de tsunamis. Então, eles chegaram, esses tsunamis?   Não 
ainda. Não adiantem o plano. O plano, se posso falar de plano, no objetivo da Liberação, vossa 
liberação, e da ascensão da Terra, nós sempre vos dissemos, tudo estava concluído, restava 
simplesmente materializá-lo em função do avanço de Hercólubus, é tudo.  
 
Portanto quando eu ouço a palavra guiança,  quando os sonhos que estão descritos antes da 
questão falam apenas disso,  eu posso te assegurar que quaisquer que sejam seus potenciais, e eu 
não duvido, há antes de tudo um ego espiritual que tem necessidade de reconhecimento. As 
coisas se fazem espontaneamente, guiadas pelo Espírito e a Luz, não há nada a antecipar, não há 
nada a prever, e não há nada não mais a projetar no exterior, mesmo se os sonhos o dizem.  Caso 
contrário, vocês demonstram a vocês mesmos, e é uma prova patente que a pessoa ainda está 
presente e que ela projeta, imagina, um futuro, uma ajuda, e guiar os outros. Eu disse em 
numerosas vezes para alguns irmãos e irmãs se ocuparem de seus traseiros. Como eu disse, em 
outras vezes, que vocês não podiam ficar com o rabo entre duas cadeiras ou com a mão que 
segura os amendoins no frasco. 
 
É necessário soltar todos os vossos marcadores e tudo o que é conhecido. Não mais, como eu 
dizia, segundo o princípio de nosso querido Bidi, da refutação, mas na inocência do instante 
presente, porque tudo se desenrolará aí.  E quando eu digo que tudo se desenrolará aí, vocês 
constatarão que em vosso coração nada se desenrola, porque a Paz é suficiente a ela mesma, que 
a Alegria e o silêncio são a única Verdade que vem transcender toda história, todo sonho, toda 
pessoa e todo sentimento de ter necessidade de ajudar ou de guiar. Portanto hoje, eu vou vos 
remeter  às vossas últimas falhas, que não foram vistas, mesmo através de vossos sonhos.   
 
Então eu escuto a questão que vem após esse sonho que é muito eloquente,  aí também. 
 
Questão : … estou tomado nas ilusões de meu ego, ou devo compreender as missões indo no 
sentido dos meus sonhos ? 
 
Aí está porque eu respondi antes que ela desse a questão.  Ela tem sua resposta antes. Está muito 
claro. Assim que há, hoje, assim que há personificação, assim que há forma em detrimento do 
coração, isso não quer dizer que quando vocês veem por exemplo um elfo, vocês não sentem o 
coração, mas o que é que se passa agora, desde o início de agosto, e de maneira cada vez mais 
insistente ?  É que mesmo se vocês veem, mesmo se vocês trocam com um elfo, um dragão, uma 
árvore mestre, com um irmão ou uma irmã, o mais importante, não são as palavras, não são as 
formas, é o peito, o que se desenrola em vosso coração, não as palavras empregadas, não as 
formas que vocês veem.  Portanto nos sonhos hoje, eu posso vos dizer : não percam mais tempo 
em tentar compreender, vivam o que há para viver.  E aliás, na questão que segue o sonho, é 
exatamente isso, portanto eu já respondi. 
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Questão : qual consequência pode haver sobre um recém-nascido à quemse mudou o sangue a 
partir do nascimento e que se separou 
de sua mãe porum longo período de hospitalização? Trata-se de um homem de 53 anosque “ 
se descontrolou ” em seguida a uma demissão. 
 
Oh mas vocês têm inumeráveis razões de se descontrolar, que isso seja porque o marido ou a 
mulher partiu, que seja porque vocês sofrem, mas vocês podem também se descontrolar porque 
vocês estão em alegria.  E o que eu disse precedentemente, nos contatos com os povos da 
natureza, vocês são cada vez mais numerosos a sentir que o que é importante, não é ver um elfo, 
trocar com ele com as palavras, é unicamente o que se passa nesses lugares ; então isso se torna, 
aí também, impessoal. Então vocês não podem ser Absolutos, liberados vivos, quer dizer no 
Impessoal, e continuar a alimentar o pessoal. 
 
Então aí, ao buscar no passado, para esse homem de 53 anos, é claro que há uma 
causalidade, mas a Alegria e o Amor hoje, a Luz com tal intensidade, ela vos chama à Graça, não à 
explicação, ela vos chama à evidência do coração, à evidência do Amor, não às justificativas. Então 
aceitem, se a vida vos faz descontrolar,  de desistir e não reagir.  É necessário agir, é claro, se é o 
corpo que  é  concernido, mas se isso concerne ao vosso psíquico, vosso ego, quer dizer, vossa 
pessoa, vocês não terão mais nenhum espaço de solução no interior da pessoa  a partir de 1º de 
outubro. Aí eu não posso ser mais preciso. 
 
Eu não vos  anunciei a visibilidade de Nibiru em 1º de outubro , hein, não me façam dizer o que eu 
não disse. Talvez estará visível antes e talvez depois, mesmo. Mas a qualidade de vossa Presença, 
a intensidade de vossa eternidade, a intensidade do Amor e da Luz tornam-se tais que vos será 
necessário verdadeiramente muito esforço para manter um status quo qualquer,  quer seja em 
uma relação, quer seja em uma profissão, quer seja em vossas crenças ou vossos 
álibis espirituais.  Tudo isso vai desmoronar, e esse já é o caso para muitos entre vocês, não é?  Eu 
espero que nós teremos testemunhos depois, no oral. 
 
Então para essa pessoa, o que é que se passa de fato ?  Mais a Luz está aí, mais a Eternidade está 
presente, mais o efêmero que se quer manter torna-se árduo. Ainda uma vez , isso não quer dizer 
que é necessário deixar o marido, a mulher, o filho, o trabalho, eu jamais disse isso. É o ponto de 
vista, quer dizer, de onde vocês veem o efêmero que faz a diferença. Se vocês o veem  a partir de 
vossa pessoa, eu posso garantir que agora isso vai de mal a pior. Se vocês mudaram de ponto de 
vista em todos os sentidos, ou seja, enquanto posicionamento da consciência, mas também em 
vossa maneira de ver, de sentir e de viver, se vocês soltam sem se desviar, sem   ignorar  o que se 
desenrola  na tela de vossa consciência ordinária, mas se vocês admitem que há alguma coisa que 
vos é desconhecida e que  está aí  - e que não tem necessidade de vossa pessoa, de vossas 
estratégias, de vossos conhecimentos, de vosso mental, de vossas emoções, de vossa história -, 
então a Graça vai se tornar cada vez mais operante através do Fogo Ígneo.  E quaisquer que sejam 
as circunstâncias de vossa vida,  vocês não serão mais levados por vosso personagem, vocês 
permanecerão estabelecidos cada vez mais firmemente no instante presente, no aqui e agora, na 
Verdade enfim. 
 
Então o que eu posso aconselhar, de maneira global, mesmo se em algumas questões eu trarei 
respostas, é evidente que agora, a única verdadeira resposta, eterna, é você.  Mas não você em 
vossa história, não você em vosso corpo, em vosso sofrimento ou em vossas pequenas alegrias, 
mas você em vossa eternidade, quer dizer em vosso corpo de Existência que, eu vos lembro, está 
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presente, quer vocês o sintam ou não. Por outro lado, vocês não duvidem que se vocês resistem 
de uma maneira ou de outra, e mesmo o mais frequentemente de maneira inconsciente, será 
somente pelo que nós vos dissemos, durante o mês de junho e julho, quer dizer a força dos 
hábitos, a força dos hábitos de gestos repetitivos, das coisas que se fazem quase automaticamente 
em vossa vida, e que sendo úteis e importantes, hoje não têm mais nenhuma importância nem 
nenhuma utilidade.  Aliás vocês vão se dar conta muito rápido, se já não é o caso. 
 
Então se esse irmão está em vias de se descontrolar porque ele perdeu um trabalho e ele pensa 
que isso o remete a alguma coisa que remonta a mais de cinquenta anos, ele ainda está submisso 
à história.  Ora o único bálsamo definitivo, hoje, é de não mais ser tributário da história mesmo 
vivendo a história que a Vida vos dá a viver.  E se há uma perda importante, mesmo se vocês 
sofrem com isso, e sobretudo se vocês não compreendem nada e sofrem com isso, é que para 
vocês, como para o outro, aliás, ou para a situação, é o que encontrou a Luz, em sua Inteligência, 
para aceitar a Liberdade, mesmo se é através de vossos lamentos, de vossas recriminações ou de 
vossos sofrimentos.  Lembrem-se do que muitos sábios disseram : tudo o que deve chegar 
chegará, o que quer que vocês façam, tudo o que não deve chegar não chegará, o que quer que 
vocês façam. E hoje é imediato, não há latência, vocês não têm necessidade de tempo para 
verificar se é verdadeiro, isso vos cai em cima todos os dias, em cada ocasião, mesmo lavando a 
louça, não somente nas Teofanias. 
 
As Teofanias perpétuas e espontâneas, mesmo se muitos irmãos e irmãs não sabem o que isso é, 
eles não têm o nome para colocar em cima mas o fato de vivê-la uma vez, sobretudo com tal 
intensidade, muda radicalmente vosso ponto de vista.  Vocês não podem mais mudar vosso ponto 
de vista a partir da pessoa. Vocês não estão mais há trinta anos, vocês não estão mais em 2009 
como com as Núpcias Celestes, vocês não estão mais em 2011 quando da liberação do núcleo 
cristalino da Terra, vocês não estão mais nas atribuições vibrais, vocês não estão mais 
nos tournicoti-tournicota, vocês não estão mais nas linhagens, vocês estão na Verdade, quer vocês 
o vejam ou não.  E a Verdade, ela espera apenas vocês, ela não espera os cenários, as histórias, os 
sonhos, mesmo se eu continuo a responder aos vossos sonhos, mas eu vou ser muito mais 
incisivo. 
 
Tudo isso é um jogo.  E aliás foi o que disseram todos os grandes irmãos e as grandes irmãs 
presentes e passados, que não foram somente, como eu o fiz em minha última encarnação, no Sol, 
mas que viram atrás da Luz, vos disseram a mesma coisa.  Mas hoje, cada um entre vocês assim 
que depositam seus fardos aos pés do Cristo, ou de Buda, se preferem,  ou de Maomé ou de quem 
vocês quiserem, não importa. Assim que vocês aceitam soltar, a Verdade brilha literalmente. Se 
vocês sofrem, é que vocês resistem à mudança, vocês resistem e vocês não querem perder vossos 
hábitos.  Vocês não amam o inesperado, e de algum modo vocês não amam a Verdade, porque 
não há nada a buscar, e isso, vos foi dito quantas vezes?  Sejam humildes e sejam preguiçosos, e o 
silêncio e a Paz estão aí, e vossa vida se desenrolará sem que vocês intervenham. 
 
É claro vocês agirão, é claro vocês serão levados às vezes a gritar,  a chorar, mas isso não tem 
nenhuma espécie de importância.  Vocês não estarão mais identificados ou projetados naquilo 
que apenas passa. Vocês verão claramente não vossa vida nem vossas vidas passadas, mas vocês 
verão claramente a Verdade e o Amor, porque vocês tornam-se isso integralmente. E isso, é uma 
Alegria que não pode assemelhar-se a nenhuma  outra. Nenhum conhecimento, mesmo o mais 
elevado, por exemplo, metatrônico, as chaves metatrônicas, as civilizações multidimensionais que 
exploram ao mesmo tempo uma forma em tal dimensão e em todas as dimensões, quer dizer que 
há um Triângulo que se torna uma Águia que se torna  um Nefilim, mas que se torna...que é ao 
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mesmo tempo, não vejam aí uma sucessão.  É a sobreposição das experiências multidimensionais 
que se tornam possíveis em outros lugares, por toda parte. 
 
Portanto vos é necessário capitular, quer dizer, entregar a cabeça.  Há  um único lugar onde Satã 
está, é em vossa cabeça,  e essa cabeça se alimenta de pré-julgamentos, de histórias,  de karmas, 
de imagens, de sons e de tudo o que é sensorial. Ora  vocês sabem muito bem que não importa 
qual sentido, quer seja um som, um gosto,  uma ideia, isso não faz senão  passar, jamais é 
estável.  Unicamente você, é estável e verdadeiro. Nenhuma história, nenhum cenário pode 
substituir essa verdade.  E  para escutar e ser a verdade desse Amor, dessa Luz, desse Fogo no 
nível do coração, é a extinção da consciência.  E aí, eu não faço distinção entre a consciência do 
personagem que  vocês são e mesmo o que foi nomeado a supraconsciência. Vocês sabem 
pertinentemente, nós vos dissemos e vocês são cada vez mais numerosos a vivê-lo de maneira 
cada vez mais completa e integral, vocês são anteriores à consciência, e aí está a Alegria, 
sobretudo neste último trimestre do ano de 2017 que avança a grandes passos. 
 
Portanto isso não quer dizer que esse irmão, deve permanecer nesse estado. No nível de sua 
pessoa, ele pode e ele deve se cuidar, que isso seja com o que ele quiser, mas isso não resolverá 
nada porque não há nada a resolver, há somente a reconhecer a verdade que agora está instalada 
em cada um de vocês.  Quer vocês tenham sentido as energias, as Coroas, as vibrações, ou quer 
vocês não tenham vivenciado nada, vocês todos estão nisso sem nenhuma exceção, e mesmo os 
fantoches e os maus rapazes, no mesmo ponto, qualquer que tenha sido a antecedência. 
 
Tudo é Um, não é suficiente proclamá-lo ou escrevê-lo. Quando vocês o vivem integralmente ? Eu 
não vos peço para acreditar em mim, eu não vos peço para aderirem ao que proponho, eu vos 
peço simplesmente para serem o que vocês são, que vocês não conhecem e que vocês 
reconhecerão instantaneamente. E para aqueles entre vocês que o vivenciaram, seja desde 2012, 
seja mais recentemente, vocês riem de vocês mesmos, e vocês também podem rir de nós, porque 
uma vez que vocês reconheceram o que sempre esteve aí, vocês só podem rir, tanto dos vossos 
sofrimentos como de vossas projeções, mesmo de vossas linhagens, de vossa origem estelar, 
como de vossos conflitos. Vocês devem estar inteiramente presentes aí onde vocês estão.  Mas eu 
não disse presentes à vossa pessoa nem presentes a uma história.  Presentes à Presença, é 
simples. 
 
Repitam essas palavras em circuito na cabeça cada vez mais frequentemente.  Não há necessidade 
de nada mais, é necessário ao contrário podar tudo o que passa, os conhecimentos, as Portas, as 
Estrelas, mesmo se vocês as sentem, e Deus sabe que neste momento deve vos fazer sofrer no 
nível das Portas, hein, mas isso não tem nenhuma espécie de importância.  Quer dizer que hoje 
torna-se evidente, ou isso vai se tornar que vocês não podem mais se apoiar sobre tudo o que 
vocês adquiriram, sobre tudo o que vocês vivenciaram. É o fim de todos os marcadores. Não é 
mesmo mais questão de atribuição vibral ou de tournicoti-tournicota, ou de bem ou de mal. O 
bem e o mal vocês os têm sob os olhos todos os dias no efêmero. Não há lugar para isso na 
Verdade, a Verdade de vosso coração, de vossa eternidade. 
 
Então é claro,  há momentos em que é melhor aquietar o corpo para que o Espírito esteja 
tranquilo, mas isso, vocês têm todas as técnicas modernas, antigas, à vossa disposição. Mas 
retenham que se vocês ainda estão submissos, não em vossas obrigações, porque aí vocês estão 
submetidos obrigatoriamente, obrigações morais, legais, que fazem a sociedade, mas o dia em 
que a sociedade desaparecer, sobre o que vocês vão se apoiar ?  Vocês vão pegar o telefone para 
chamar os serviços da defesa civil ? Não haverá mais telefone. Como vocês vão fazer quando não 
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houver mais a tela para vos informar do que se desenrola no exterior ?  Mas eu vos disse, isso se 
desenrola em vocês, e alguns entre vocês sentem essa forma de urgência, e a vivem sobretudo, e 
outros, pelo contrário,  estão a caminho de se distrair, de tomar os elementos de conhecimento à 
esquerda, à direita, de querer interpretar os sonhos ou de se projetar em um futuro. 
 
É claro que vocês devem prever, pagar vossos impostos, pagar o aluguel, é obrigatório, mas quem 
disse que vosso Espírito deve fazer a mesma coisa ?  Todos os últimos hábitos, todos os últimos 
condicionamentos vos explodem na cara, e é substituído pela Alegria, se vocês a aceitam.  Se 
vocês não a aceitam, isso será  só sofrimento cada vez mais forte, quer isso seja por uma dor, por 
uma separação ou pelo que quer que seja do que pertence a este mundo, e isso vai se tornar cada 
vez mais evidente e aparente. Vocês não poderão dizer que vocês não tinham sido 
prevenidos.  Vão diretamente ao essencial, todo o resto apenas vos sobrecarrega.  Isso foi uma 
ajuda, ainda até há pouco tempo, uma vez que nós insistimos sobre as vibrações, os chakras, os 
novos corpos, as Estrelas, as Portas, o Canal Mariano e todas essas estruturas que nós evocamos 
juntos e que vocês vivenciaram.  Não se retardem em tudo o que é percebido, vão além de 
qualquer percepção, quer ela seja energética, mental, emocional, pessoal, histórica.  E vocês verão 
que vocês estarão mais leves para fazer as coisas que vocês têm a fazer na Ilusão. 
 
É verdadeiramente, aí não é figurado ou uma ideia, é uma mudança radical de ponto de vista 
revertendo ao Coração do Coração. E aí não há necessidade de técnicas, não há necessidade de 
meditação.  As Teofanias são ainda, é claro, uma grande ajuda, mas a Teofania não é uma 
meditação, não há objetivo.  Além disso, se vocês querem fazer uma Teofania com um objetivo, 
vocês vão perceber que doravante é muito menos evidente do que se vocês realizam uma 
Teofania sobre vocês mesmos, se posso dizer, sem dirigi-la, sem controlá-la, deixando-a, aí 
também, estabelecer-se por ela mesma.  E vocês constatarão então que vocês estão na Paz, que 
vocês estão presentes e que nada do que existe no passado, em vossas projeções, em vossas 
crenças, em vossa vida, pode afetar o que está aí. Todo o resto, são as ilusões, todo o resto, são 
perdas de tempo. 
 
E mesmo se vocês têm a impressão de serem incomodados em vosso corpo por um sofrimento, ou 
então por um sofrimento na cabeça, por uma dor, por uma separação, por qualquer coisa de 
difícil, é nessas condições aí que vocês têm, para vocês, a melhor chance de se estabelecerem de 
maneira definitiva na Verdade.  Isso se faz, como vocês dizem, em um piscar de olhos, e esse vai 
ser cada vez mais o caso.  Vocês o verão – se vocês não o veem em vocês, se vocês não estão 
liberados – ao redor de vocês.  Isso já começou, é claro, alguns entre vocês, quando houver as 
questões orais, poderão testemunhá-lo. É além disso o que nós vemos, dali onde estamos, em 
vocês, dali onde estamos em vossos céus, não há distância.  A única distância, ela é criada pelos 
hábitos agora, pelos erros de posicionamento, pelo apego se vocês preferem.  Aceitem todo 
inesperado que se apresente a vocês, não há melhor maneira de estar nesse famoso instante 
presente, quer dizer no Coração do Coração. 
 
Então outra questão. 
 
É um testemunho de uma irmã. 
 
Ah, eu amo muito os testemunhos. 
 
Questão : em meados de julho, quando de um banho, tive a sensação de encontrar-me no 
centro de um tornado. Tudo, ao redor de mim, era ruído e movimento enquanto eu permanecia 
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no coração, no silêncio e na Paz. Eu sabia que enquanto eu permanecesse ali, nada podia vir 
perturbar essa Paz. Isso me conferiu uma grande alegria e uma serenidade incrível. Eu queria 
somente partilhar isso. 
 
Eu te agradeço, mas aqueles que vão ler e escutar, eles vão acreditar que eu li as questões antes, 
não é ? Não é verdade, eu não li nada, mas simplesmente é evidente. Vocês têm aqui, neste 
testemunho, a ilustração perfeita do que eu acabei de explicar hoje, depois que eu cheguei.  Então 
façam a experiência, vocês veem, não há necessidade de meditação, de vibrações, de chakras ou 
de Coroas, isso se faz espontaneamente. Antes, vocês estavam obrigados, e quando eu digo antes, 
é antes do mês de julho e agosto, antes deste ano, vocês deviam subir em vibração porque a 
consciência devia se expandir a fim de tocar o supraconsciente, mas hoje tudo isso, eu diria 
mesmo, no limite é um obstáculo, e o testemunho dessa irmã é perfeito, é o Tao. 
 
Quando vocês estão no Coração do Coração, vocês veem todas as vidas, as vossas, vocês veem 
todos os universos, e isso não vos interessa porque vocês não são atraídos. Na Infinita Presença, 
nos sonhos, em certas experiências, é exatamente isso que se desenrola.  E infelizmente muitos de 
vocês, assim que há alguma coisa que chega, saem desse estado que justamente permite a 
manifestação extraordinária do que é visto, percebido em visão, ou vivido com os seres da 
natureza, para seguir uma história.  Mas tentem permanecer silenciosos, tentem permanecer, não 
há o que tentar além disso, isso se produz espontaneamente, e não alimentem vossos 
pensamentos, vossas ideias, vossas recriminações, vossas visões, vossas percepções, uma vez que 
vocês são além de tudo isso. 
 
E esse testemunho que é muito curto, é exatamente verdadeiro e é exatamente isso que vos é 
prometido – e que já está aí.  Então vocês esperam o quê ?  O Apelo de Maria ? Vivam, vivam com 
intensidade o efêmero que vos é proposto, como a Eternidade.  Não separem mais, não dividam 
mais. Não considerem mais que há interior e exterior.  É isso, o fim das camadas isolantes que se 
desenrola neste momento, através dos irmãos da Confederação Intergaláctica, através do Sol, 
através de Sírius, mesmo através dos planetas deste sistema solar, e não somente a Terra.  Vocês 
sabem que é todo o sistema solar que ascensiona, e vocês todos têm, mesmo se vocês não 
reconheceram, a possibilidade de viver esse testemunho, a cada minuto. 
 
Ou vocês estão envolvidos pela reação, ou vocês permanecem imóveis no nível do tornado, do 
ciclone ou da tempestade.  Somente a Verdade está ali. É o que nossos irmãos e irmãs chineses 
chamam o Tao, é o que está no centro, imóvel, que nós nomeamos o Coração do Coração, que 
permite todas as manifestações.  Mas é efetivamente necessário que haja um centro da roda para 
que a roda gire.  É isso que vocês reencontraram. Vocês não são nenhuma das manifestações, 
vocês são o que está imóvel.  E isso, mesmo o mais malvado dos maus rapazes, quando ele vive, 
torna-se um rapaz gentil, instantaneamente.  Porque eles, além disso, os maus rapazes, eles 
estavam em verdadeira resistência e oposição à Luz e portanto no medo, mesmo se eles tinham 
necessidade de dominar ou de escravizar o mundo, mas assim que eles vivem o Apelo de Maria, 
vocês pensam que há uma consciência sobre a terra que não vai reconhecer sua mãe ? É 
impossível. 
 
E Maria, ela já está aí, então distanciem-se de todas essas espiritualidades que querem conduzi-los 
a uma progressão, em uma evolução, elas são satânicas.  Bidi vos disse que a espiritualidade é a 
pior das fraudes que existe neste mundo, sim.  A única verdadeira espiritualidade, é reencontrar 
seu Espírito, não é reencontrar as histórias, não é reencontrar uma melhoria de vossas condições 
quaisquer que elas sejam, é reconhecer a Verdade, e ela está aí, em cada um. 
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Então eu te escuto para a seguinte. 
 
É um testemunho de uma irmã, seguido de um sonho. 
 
Questão : há semanas que tento abandonar os medos residuais. Gosto de 
vibrar na Presença Teresa, estar na Alegria do instante, como uma criançaque se abandona, conf
iante na Inteligência da Luz. É mais simples agorasoltar e viver o instante presente. Não 
pedindo nada, não 
esperando nadamais do que viver esta alegria muito simples, venho compartilhar isto: em 21 de 
julho, minhas costas endireitaram-se, eu não podia fazerdiferentemente  do que me 
manter bem ereta enquanto que em toda minha vida eu me mantinha curvada para 
frente, escondendo e mesmorecusando minha feminilidade. Daí os problemas das costas, quadri
s,digestivos e também afetivos. Aqui estou 
então bem ereta, desobstruindopeito e diafragma. Após algumas tensões musculares das costas,
 umimenso bem-estar instalou-
se, físico e também o acolhimento total daminha feminilidade, como 
se a minha liberação devia passar também pelocorpo físico. É incrível de sentir-
se jovem aos 66 anos… 
 
Jamais é muito tarde. Não te resta mais do que encontrar os jovens para satisfazer tua 
feminilidade.  Mas o mais importante, vocês veem, é o segundo testemunho. Vão acreditar que eu 
paguei os testemunhos se isso continua, mas é exatamente isso, nada mais e nada menos.  
 
É tão simples, tão infantil. Se vocês têm a impressão de que é complicado, é vosso ego quem fala, 
não é vocês, portanto vocês estão ainda identificados ao vosso ego.  É um testemunho 
extraordinário, que a totalidade da terra vai viver no momento da estase, não do Apelo de Maria 
porque aí há aqueles que não vão estar contentes, mas no momento em que vocês estarão nessa 
morte e nessa ressurreição, vocês não poderão fazer diferentemente do que vos reconhecer. É o 
Juramento e a Promessa da Fonte. Vocês são a Eternidade, vocês são Deus, vocês são a Fonte, 
vocês são o inimigo, vocês são o curso de água, vocês são os planetas, as estrelas, o Sol. 
 
E nós já temos os testemunhos que ilustram à perfeição a vivência que é para viver neste período. 
 
Se vocês estão sobrecarregados com vosso karma, com o medo de amanhã, com um conflito com 
o marido ou a mulher, ou a sociedade, vocês ainda estão identificados na história, é assim 
simples.  Busquem o Reino dos Céus – que não é mais para buscar, que está dentro de vocês – e 
todo o resto estará aí, quer dizer a Alegria, a felicidade, a beatitude.  Mesmo se vocês têm uma 
dor insuportável, mesmo se vocês têm um luto insuportável a fazer, não é um paradoxo, é a 
Verdade que está aí.  E isso começou, eu vos disse, neste verão (inverno do hemisfério sul) com as 
Teofanias perpétuas, e vocês veem que as irmãs que testemunharam falam de meados de julho, 
faz dois meses, ou do mês de agosto, e se eu peço os testemunhos como eu o peço hoje para a 
próxima vez, se há próxima vez, ou no final de nossos encontros, vocês verão que nós teremos 
muitos. E eles serão cada vez mais evidentes e formulados nas palavras simples. Vocês veem, não 
há necessidade de chakras, não há necessidade de Portas, de Estrelas, de dimensões, quando 
vocês encontram isso.  Isso é o que vocês são.  Todo o resto, é acessório, são os jogos, são os jogos 
da consciência, os jogos do Senhor como se diz, osleelas do Senhor. 
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Quando vocês estão assim, é claro que vocês veem o bem, o mal, vocês são capazes de ver o que é 
harmonioso, o que é desarmonioso, mas como dizia o primeiro testemunho, mesmo no meio do 
tornado vocês estão em uma alegria que nenhuma palavra pode transcrever. Então é por isso que 
se pode dizer :  Paz, silêncio, interioridade.  Isto não são ainda senão palavras, o importante é a 
vivência.  Depois, cada um de vocês traduz por palavras diferentes, mas se vê bem através desses 
dois testemunhos, e eu penso que talvez haverá outros, é sempre a mesma coisa que é descrita. E 
como um pintor que vai pintar uma árvore, cada um verá a árvore de maneira diferente, mas todo 
mundo sabe que é uma árvore.  Da mesma maneira, nos testemunhos que afluem, mesmo se as 
palavras são diferentes, é sempre a mesma verdade, não há outra.  Todo o resto não faz senão 
passar e o que vocês são não pode passar. 
 
Vamos, continuamos. 
 
Questão : … eu sei que é um presente, que este bem-estar físico está em acordo e em harmonia 
com meu coração. Eu não posso senão render graças para essa Inteligência da Luz que vem nos 
acolher quando menos se espera. Tudo é perfeito. 
 
É o que eu disse.  Vocês veem, estou extralúcido. Eu faço os testemunhos e eu termino os sonhos 
antes mesmo que eles tenham colocado as questões, ou acabado.  É porque é cada vez mais 
simples. Então é claro que se poderia vos falar ainda durante anos das Portas, das Estrelas, dos 
circuitos, das vibrações, mas isso não serve mais para nada. E mesmo não serve mais para nada 
falar dos eventos, eles estão neste mesmo momento. O que é que vocês querem que se diga, qual 
tempo vai fazer amanhã ?  E quando é que o Mediterrâneo vai  ser invadido, ou quando é que o 
Atlântico vai esvaziar ? Isso não serve para nada absolutamente uma vez que através desses dois 
testemunhos, e haverá outros, vocês verão, o importante é o que está aí, todo o resto apenas 
passa. 
 
« Vocês nunca mais terão sede » disse o Cristo, é a verdade. É o fim da busca, é o fim do 
sofrimento, é o fim das resistências.  Breve não haverá mais possibilidade de não ver a verdade, 
mesmo se opondo violentamente. É o que eu disse em minha parábola dos maus rapazes que 
devem se tornar carneiros, porque quando vocês encontram o que descrevem esses dois 
testemunhos, todo o resto vos faz rir, mesmo se é patético.  A história das famílias, de crer ter os 
filhos, de crer ter uma profissão, de crer saber mobilizar as energias, de crer em  vossos contatos e 
tudo, é tão, como dizem os Americanos, « amendoins », não é nada em relação à Verdade. Isso 
não chega mesmo ao tornozelo da Verdade, e tudo isso, está acessível em totalidade. 
 
Então continuamos. 
 
Questão : dois sonhos dessa mesma irmã : estou em uma casa, uma enorme tempestade sacode 
os muros, o teto. Eu me sinto guiada para a parte mais antiga da casa, os muros são de pedra e o 
telhado em fibracimento.  O telhado  se solta e eu me encontro tomada pelo vento e a chuva. 
Uma grande nuvem branca está exatamente em cima, um cesto branco se destaca e se estende 
para mim. Eu estendo a mão direita para segurá-lo, meu pequeno cão apertado sob meu braço 
esquerdo. Sou imediatamente levada, elevada para a Luz, e estou muito aliviada, tenho 
somente de não soltar meu pequeno cão pois ele é pesado.  O ser de Luz que me guia ri 
alegremente e me diz para deixá-lo pois ele também está plenamente acolhido nessa plenitude. 
Eu desperto feliz. 
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Oh é exatamente a mesma coisa. Esse sonho é perfeito, porque tudo o que vocês mantém vos 
mantém. Que isso seja vossos filhos, vossos pais, vossas profissões, vosso marido, vossa mulher, 
vosso carro, vossa casa.  Se vocês soltam...é claro o ego vai dizer : É necessário uma certa 
manutenção, é necessário gerir o orçamento, é necessário gerir a casa, é necessário gerir os filhos. 
Mas o fato de soltar não se passa nas circunstâncias de vossa vida, jamais isso foi dito. Há apenas o 
ego que pode compreender assim. Isso se passa lá. (Nota do redator: o coração). Deixem as coisas 
serem, deixem ser o que vocês são. Não há necessidade de vocês para ser, enquanto pessoas. E 
esse sonho ilustra ao mesmo tempo o testemunho, e o sonho dessa mesma irmã, ilustra 
exatamente o processo, o mesmo processo e a mesma verdade. 
 
Questão : segundo sonho : eu caminho por um caminho escarpado na montanha. Estou 
impaciente para chegar ao topo que eu vejo ao longe. O tempo parece  longo e imediatamente 
sou tranquilizada. Dizem-me :  « Você fez o mais difícil, olhe, você está acima das nuvens. »  Eu 
constato que as nuvens, espessas e cinzentas, estão mais baixas e que já aproveito o sol. Sinto 
vindo de cima uma potente alegria. Tenho então desejo de rir, meu coração se expande, estou 
feliz. 
 
É a mesma coisa que o outro, precedente, dito em uma outra... Há ainda restos de pessoa que 
pensa que há um caminho a percorrer e o ser de Luz ou não sei mais que lhe diz : « Olhe, você está 
acima das nuvens, você vê o topo », e mesmo se há a impressão de uma distância, você a fará com 
facilidade, lhe diz o Anjo que intervém.  É exatamente assim que tudo se desenrola, não em um 
futuro mas a partir de agora se vocês o desejam. Não há nada a prever, não há nada a organizar, 
não há nada a ritualizar, não há nada a simular.  E vocês o veem, isso se torna cada vez mais 
evidente. 
 
Então continuamos 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Ligia Borges 
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OMA - Parte 1B - Q/R - Setembro 2017 
 
Questão : sonho do início de julho : estou ao lado do motorista mas sou também o observador 
da cena. Nós rodamos à noite sobre uma linha reta, eu assinalo ao condutor que ele roda sem 
faróis e que deveria acendê-los. Há uma curva à esquerda e seguimos reto. Eu me digo : 
« Acabou », porque abaixo, é o vazio. Desperto sem emoção, como se eu acabasse de ver o fim 
de um filme. 
 
Eh pois é, é o fim do filme, é exatamente isso. Portanto esse sonho não pede explicações.  A Luz, é 
você mesmo, e mesmo se a curva não é vista, você não está morta, você despertou.  É exatamente 
o que se produz também para uns e os outros em vossa vida. Há curvas que foram seguidas, para 
alguns entre vocês às vezes de maneira importante, independentemente de vossa vontade, ou 
então por vossa vontade, mas não é grave, a Verdade está aí. Eu não posso dizer melhor do que 
isso. E tudo o que está submetido, para o momento, como sonhos, como testemunhos, vai 
exatamente no mesmo sentido. Uma vez que na Eternidade, não há veículo, não há carro, não há 
necessidade de estrada, nem de curva, nem de linha reta, tudo é instantâneo uma vez que não há 
tempo. E não há necessidade de Luz que ilumina o que quer que seja porque a iluminação está no 
interior, não há nada a projetar no exterior. 
 
E todos os sonhos que nós tivemos desde o início tendem para isso. Mesmo quando eu falei ainda 
de pessoa presente, porque a pessoa não sabe mais para quem ou para o quê se voltar.  Portanto 
ela gira não em volta, tem a impressão que é o tornado, o furacão, e ela constata que apesar de 
tudo isso, ela é imutável, no caso precedente. E aí há a mesma coisa, há o despertar. Quer dizer 
que a estrada... a curva não foi seguida porque os faróis não estavam acesos, e todavia esse 
irmãos ou essa irmã viu a curva e nesse momento ela desperta. São apenas as animações e os 
jogos, mas não serve para nada acreditar no que eu vos digo, é necessário vivê-lo. Caso contrário, 
vocês não têm a prova, vocês estão ainda nas crenças. 
 
Mas ainda uma vez, cada um entre vocês, de onde quer que tenham vindo, quer dizer tendo 
seguido os caminhos vibratórios, os ensinamentos de tal movimento ou de tal religião, atravessem 
tudo isso.  Vocês não dependem de nada nem de ninguém, nem mesmo do fim dos tempos, nem 
da morte desse corpo, e se vocês aceitam isso e o vivem, instantaneamente vocês se encontraram. 
E o que dizem todos esses testemunhos, e haverá outros irmãos e irmãs ao redor de vocês, como 
aqui.  Quando vocês encontram essa Alegria, não pode mais haver a menor interrogação. 
 
É claro pode haver uma interrogação, por curiosidade, pelos sonhos, porque vocês veem, essa 
pessoa, e o irmão antes ou a irmã antes, estão livres.  Isso não impede de jogar o jogo até o fim do 
jogo, mas vocês não estão mais implicados, vocês não são mais afetados. Vocês viram a Verdade, 
vocês não podem mais ser descentrados, desequilibrados, ou atraídos para as projeções da 
consciência quaisquer que elas sejam.  Se vocês vão na natureza, mesmo se vocês sabem que os 
dragões, o elfo, o gnomo ou outros estão lá, o que é o mais importante, não é trocar, vê-los, é 
viver o que é para viver, que vos reforça na Verdade.  É a mesma coisa em vossa vida, é a mesma 
coisa onde quer que vossos olhos se coloquem na tela deste mundo como na tela interior. 
 
Continuamos. 
 
Questão : sonho: estou em uma peça, um homem desconhecido vem me falar, mostra-me uma 
foto de sua mulher e sua filha, me dá seu passaporte e se vai. Eu me encontro em uma rua e 
busco um lugar que eu não encontro. Eu levo uma espécie de toga dos tempos bíblicos. Vou 
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cantar em uma colina florida e isso cria um templo branco cristalino ; realizo que eu carrego esse 
poder criador. Eu continuo e encontro ruínas. Uma mulher me convida para entrar e descubro 
uma catedral esculpida na terra cujas fundações estão desmoronadas, uma única janela deixa 
passar a luz. Eu quero sair mas a mulher me trancou. Eu bato na janela para pedir ajuda, e o 
homem do início do sonho vem ao meu encontro. Nesse momento, eu vejo a porta e o cadeado 
dentro, eu o abro e me digo « todas as chaves estão em mim ». Estou em um jardim, devo me 
apressar para não me atrasar, mas duas mulheres me bloqueiam a estrada. Elas emitem, entre 
suas mãos, uma forma geométrica cujas linhas são fios de aranha, com uma grande aranha no 
centro. Eu não posso avançar pois tenho medo. Eu desperto. 
 
Então aí, essa pessoa vive em seus sonhos a Liberação. Porque a cada vez que há medo... Há 
pouco, era sair da estrada, aí é a aranha.  A aranha é o quê ? Quando se diz uma aranha no teto, é 
o mental que tournicota na cabeça, são as pequenas bicicletas, como eu disse.  Ela tem medo de 
seu próprio mental mas no entanto ela está desperta, e ela se desperta, portanto ela vê os jogos. 
Não é suficiente explicar e dizer que ela ainda tem o mental. Bem evidentemente ela o tem, 
porque ela busca uma justificativa, mas todavia o trabalho foi feito. Ela localizou, essa pessoa, que 
a Verdade está ali. E vocês observem que a cada vez, os sonhos precedentes e este, isso termina 
por um despertar, portanto o que dá medo não é real. 
 
A aranha não é senão a representação de vossa aranha no frasco, quer dizer vocês tecem as telas 
e vocês são prisioneiros em vossa própria tela. Aí está como eu poderia explicá-lo antes, mas 
agora eu vou mais longe uma vez que isso corresponde verdadeiramente. E vocês verão que 
haverá muitos sonhos assim, ou os sonhos da liberdade, ou então ao contrário dos sonhos de 
confinamento e a ajuda intervém e se vê que a porta está aberta, como para a catedral, e tudo 
isso, o que é apenas cinema. Então eu não vou refazer, como disse Bidi, a história do teatro, do 
espectador, do ator, e que não há teatro, mas é exatamente isso que vocês vivem doravante.  E a 
cada dia vocês serão mais numerosos a vivê-lo, quer vocês o queiram ou não. 
 
E isso muda a vida, porque mesmo se o resto dos hábitos de medo como para a aranha, aí, o 
coração é encontrado, portanto tudo isso desencadeará muito rapidamente uma gargalhada 
diante de sua própria estupidez para cada um entre vocês.  É inelutável. E aí vocês poderão rir 
porque vocês se verão tal como vocês eram antes, em vosso ego, em vossos medos, em vosso 
personagem desconfortável, confinado, e eu sempre disse, lembrem-se, o medo ou o 
Amor.  Então é claro que vocês verão o medo mas vocês não têm mais de ver a história de vosso 
medo, mesmo se às vezes é possível. Simplesmente, o simples fato de viver esse Amor no coração 
põe fim ao medo.  Vocês rirão de vossos próprios medos, se isso já não é fato. 
 
Então é verdadeiro que o período que se prepara já desde o mês de março, e que doravante se 
acentua, pode parecer, em um primeiro tempo, paradoxal, até mesmo desconfortável, uma vez 
que vocês vivem o coração – mesmo se não é constante, vocês sabem que é a verdade – e a tela 
de vossa vida vai vir vos provocar, com os acidentes (porque é necessário colocar o corpo em 
repouso), com um marido ou uma mulher que se vai assim (porque é necessário vocês estarem 
livres para viver isso). Isso não quer dizer que vocês vão perder quem quer que seja ou o que quer 
que seja, no nível das pessoas  hein, não no nível do trabalho, porque isso, o trabalho, breve vocês 
não saberão mais o que isso quer dizer sobre a terra.  O único trabalho será o trabalho de ajuda e 
serviço. Nesse momento, sim, se poderá falar de missão, pode-se dizer, durante os 132 dias, mas 
para o instante, esqueçam todas as missões, hein. Desbastem cada vez mais, cortem tudo o que 
passa, vão à vossa essência, vão ao Paráclito, ao Impessoal. 
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Ah eu creio que isso será evocado pela Fonte e talvez por Uriel nos próximos dias, de maneira 
muito mais vibral, se posso dizer, e de maneira clara, mas eu preparo o terreno também.  Não há 
mais história que se mantenha, não há mais álibi que vocês possam colocar diante para ignorar o 
que vocês são. Vocês veem ? Então, continuamos, após o sonho da aranha. 
 
Questão : tive esse sonho há 30 anos impressionou-me fortemente : saio de um restaurante com 
meu marido e duas pessoas da família, na parte baixa de uma rua que sobe. As pessoas correm 
em todos os sentidos para evitar as grandes pedras que caem do céu. Eu levanto a cabeça e vejo 
à esquerda um enorme planeta cinza-ocre com crateras, que ocupa quase dois terços do céu. 
Tenho a sensação que levantando o braço, eu poderia tocá-lo.  A rua agora está deserta. 
Começo a subi-la e vejo à direita uma plataforma suspensa ; acima, dois homens e uma mulher 
vestidos de branco, como com aventais de médicos. Eu sei que eu não devo ir para eles. Eu 
continuo a avançar no meio das pedras que caem, nenhuma me toca. Estou confiante. Eu 
desperto.  No momento em que eu tive esse sonho, pensei em meteoritos ; o que você acha 
disso, face à Luz que se vive hoje ? 
 
Oh, há ao mesmo tempo elementos efetivamente premonitórios, isso foi vivenciado há 30 anos, 
eu creio hein, esse sonho, portanto aí tinha mesmo, como eu vos disse que havia os irmãos e as 
irmãs que têm os sonhos de tsunamis desde mais de 20 anos, é perfeitamente normal. E contudo 
os tsunamis, não houve muitos ainda. Houve um há muitos anos, era em 2004 eu creio, mas é 
tudo, os outros tsunamis não deram importância extrema.  O que é importante, é que tudo isso 
está escrito, e se está escrito, quer dizer que isso não é verdadeiro. Então todos aqueles que ainda 
colocam diante o livre-arbítrio, o karma, vocês vão conseguir se restaurar rápido, hein, porque se 
as pessoas, e os irmãos e as irmãs, sonham tsunamis desde 20 anos, e os sonhos de liberação que 
se tem, e sobretudo as vivências que vão ser cada vez mais importantes, vocês têm a impressão de 
serem os fósseis. Vocês se protegem. Vocês têm medo da Verdade, vocês têm medo de vossa 
eternidade. Então é claro, vocês vão dizer que vocês são seduzidos pela matéria, que vocês têm 
necessidade da matéria, mas isso prova apenas uma coisa : é vossa ignorância total da Verdade, 
quaisquer que tenham sido vossas experiências. 
 
Ainda uma vez, alguns sonhos e testemunhos que nós tivemos até o presente vos mostram que 
uma vez que o coração é vivido, não pode mais haver a menor dúvida. Quando eu digo que o 
coração é vivido, não é somente ter o Fogo no coração ou a Coroa radiante, é viver o Coração do 
Coração, quer dizer a Infinita Presença ou a Morada da Paz Suprema. Quando vocês 
reencontraram o que vocês são, como o que pode se desenrolar em outras dimensões, em vossa 
vida, pode apresentar o menor gancho ? Isso não quer dizer que vocês os recusam, mas vocês não 
são mais afetados.  É exatamente a mesma coisa que está descrita aqui. Então eu não iria mais 
longe na explicação, mas é... Vocês veem, há uma tonalidade comum que não existia ainda há três 
meses, e todavia não são sonhos de hoje, mas simplesmente porque esses sonhos tidos em um 
passado que não existe, estão atualizados hoje porque eles correspondem, no nível de vossos 
sentidos e de vossas percepções, como de vossos intelectos e de vossas emoções, à realidade do 
que se desenrola. 
 
E lembrem-se também que nós vos dissemos todo o tempo que cada um estava em seu bom 
lugar.  Não vão aborrecer aquele que dorme, não vão desviar aquele que está na crença, qualquer 
que ela seja. Não é mais tempo de fazer mudar quem quer que seja, porque senão, vocês não 
respeitam o livre-arbítrio de cada um e a liberdade de cada um de jogar seu jogo e seu papel até o 
Apelo de Maria.  E eu o digo, eu já vos disse no início da intervenção, eu repito, mesmo se é 
figurado : « ocupem-se de vossos traseiros, de vosso coração », e todo o resto decorrerá daí. O 
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serviço a prestar ao outro, o papel que eventualmente vocês poderiam ter após o Apelo de Maria, 
não se preocupem com isso. Isso não chegou, mesmo se vos foi mostrado em sonho ou se vocês 
tiveram a visão disso. O essencial não está aí. 
 
Vosso presente não pode mais ser explicado segundo a linearidade do tempo, e isso vai se tornar 
cada vez mais evidente. Assim que vocês buscam explicar, compreender, resolver, vocês 
constatarão que as coisas vão se reforçar.  É necessário deixar a Luz trabalhar, mesmo se vocês 
têm atos a apresentar, ações a conduzir, mas façam de um outro ponto de vista, e além de 
qualquer urgência, deixem o coração ser. 
 
Cada ocasião de vossa vida, cada dia que vai passar e que vai vos levar...a cada dia, cada vez mais 
para o fim deste ano, vai ver mudanças consideráveis na consciência, nos modos de 
funcionamento. É claro, eu não falarei mais dos eventos exteriores. Eles estão aí sob vossos olhos, 
não serve para nada dizer alguma coisa que já está aí, nem mesmo antecipar o que vai chegar.  A 
sequência não será senão a amplificação do que vocês viram desde o mês de agosto.  Ah, e 
quando eu digo amplificação,  é uma sobremultiplicação, é exponencial doravante.  Contentem-se 
de constatar o que está aí, e mesmo em vossa vida.  Para o instante vocês ainda têm a 
possibilidade de talvez querer mudar alguma coisa, breve vocês não o poderão mais. Falou-se há 
pouco da co-criação consciente, é exatamente isso.  Nós vos prevenimos tanto em junho como em 
julho, vocês exercem em tempo real a co-criação.  Portanto atenção aos vossos pensamentos, 
atenção às vossas projeções, aos vossos desejos. 
 
O que não quer dizer que não é necessário ter o desejo de viver, bem ao contrário, mas nesse 
desejo de viver, sigam, nós vos explicamos também, as linhas de menor resistência, aí onde é 
evidente, e vocês verão que vossa vida se tornará uma graça permanente.  Mas se são vocês que 
querem agir, resistir, oporem-se ao que quer que seja ou a quem quer que seja, vossa vida vai se 
tornar um inferno, muito simplesmente. Mas ainda uma vez, não é uma punição, é a Inteligência 
da Luz que criou essas condições porque  aí não há uma melhor para descobrir, se não está feito, o 
que vocês são.  Então não mais nos jogos da consciência através de vossas origens estelares, 
vossas linhagens, vossos contatos com os povos da natureza, mas no silêncio de vosso coração. 
Portanto vocês verdadeiramente entraram na fase última, as últimas Trombetas antes que elas se 
tornem coletivas sobre a terra. Todos os selos foram abertos. 
 
Então da mesma maneira que eu os incitei a reler o Apocalipse de João, na época, há mais de dez 
anos, quase dez anos, era de maneira vibral, e neste ano eu vos disse, de maneira literal, mas 
nesta maneira literal, aí também, a ordem cronológica do que é descrito por João não é 
necessariamente respeitada, como aliás eu coloquei os pontos nos « i » em relação ao que disse o 
Arcanjo Anael sobre o desenrolar cronológico dos eventos.  Todos esses eventos chegam e estão 
em curso, mas não necessariamente no mesmo sentido – mas eles estão todos aí. Eles se 
desenrolam em vossa carne, sobre a tela do que vocês veem.  
 
Vamos, outra questão. 
 
Questão : um sonho : estou na casa de minha avó materna e durmo no quarto que era de minha 
mãe. Sobre a cama de lado, uma grande mala está aberta, bem cheia. Eu não vejo o conteúdo 
pois por cima, um muito belo vestido branco está estendido, feito de um único pedaço, sobre o 
lado esquerdo, uma grande flor magnífica. Ela não está costurada mas é parte integrante do 
vestido, como enganchada ao mesmo tempo que o vestido, tudo de um único pedaço, sem 
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costuras. Esse sonho é muito agradável, eu me sinto bem. No dia seguinte, tive exatamente o 
mesmo sonho. 
 
Bem. O vestido branco, é o corpo de Existência, ele te foi mostrado duas vezes.  O corpo de 
Existência, você sabe que há coisas por baixo mas você não se ocupa disso porque você sabe que 
esse vestido é tão belo que é a Verdade. O fato de que isso te foi mostrado duas vezes...e isso se 
passa, se minhas lembranças estão boas, no sótão, é isso ? 
 
Questão : não, em um quarto. 
 
Em um quarto, ah é de fato semelhante.  O quarto, é claro, é o lugar onde se dorme. Não é a 
cabeça, não é o coração, porque o coração é representado, na casa, pelo salão, com a lareira, a 
chaminé ou o aquecedor.  O quarto, é o lugar do repouso, é o lugar em que se sonha, é o lugar em 
que se está deitado. E isso se passa no quarto, quer dizer que o retorno do corpo de Existência se 
faz durante a noite, quer dizer no momento em que você não está consciente em meio à pessoa. É 
o que eu expliquei também, quer esse sonho seja recente ou antigo, ele traduz que todos os 
corpos de Existência, quase, estão presentes, quer vocês o sintam, quer vocês o vivam ou não. É 
isso que prova, se vocês querem, independentemente do que nós vemos, nós, no céu profundo, 
que explica a chegada de Hercólubus e o fim da volta que foi feita há pouco mais de um mês, um 
pouco mais mesmo, atrás do Sol. 
 
Portanto aí também, esse sonho anuncia a Ressurreição, ele anuncia a Eternidade. Ele anuncia o 
retorno à Infância, o vestido branco, é claro há um bordado, eu creio, ou um desenho que está 
incluído. 
 
Questão : uma grande flor no lado esquerdo. 
 
Aí está, a flor do lado esquerdo. 
 
Questão : e era o quarto de sua mãe. 
 
Sim é claro, pouco importa o quarto. O quarto da mãe, é claro que remete à Maria nesse caso, não 
à mãe da terra mas à mãe do céu, aquela que tornou possível, em todo caso nesta parte do 
universo, a experiência da matéria mas que, infelizmente, se fez ligeiramente... como vocês dizem, 
não enganado mas um pouco boicotado pelos Arcontes.  Mas bem, como vocês o sabem, todo ato 
de criação, que isso seja em um planeta como em vossa vida, vocês devem assumir as 
consequências até o fim.  Vocês são responsáveis por vossa criação; é exatamente o que faz Maria 
hoje. Ela veio como Maria, mãe do Cristo, mas ela retorna agora para concluir a experiência com 
vocês. 
 
Portanto aí, o quarto que seja o quarto da mamãe remete inexoravelmente, não à hereditariedade 
mas ao que manteve como papel de Maria na encarnação, quer dizer a mamãe da terra.  Aí está o 
que é dito neste sonho. E a flor à esquerda significa o quê ? Então, não é unicamente nos países 
exóticos, segundo que a flor está à esquerda ou à direita. Essa flor, ela está do lado esquerdo, ela 
está do lado mariano, do Canal Mariano. Onde quer que ela esteja situada, aliás, ela faz referência 
e ela remete à Liberdade.   A flor está sobre o vestido, ela poderia estar, como eu disse, em alguns 
povos, no nível das orelhas ou além disso, e como é moderno, poderia se dizer que era mesmo 
uma flor tatuada, é a moda. 
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Vocês sabem, neste período em que a Luz está instalada, e não mais somente em emanação e em 
emergência, absolutamente tudo é significativo. Não para vossa pequena pessoa, uma vez que 
mesmo, eu vos disse que quando vocês encontram o que vocês são, não há mais nenhum 
interesse pelas questões, quaisquer que elas sejam. Isso, é tão gratificante, se posso dizer, em 
termos humanos, que todo o resto torna-se totalmente supérfluo. E aí onde eu quero chegar, é 
que aí também, no nível dos sonhos, no nível das imagens, no nível das percepções, tudo o que é 
visto e percebido vos remete ao arquétipo que está além da manifestação, quer isso seja um 
sonho ou uma vivência. É isso que é necessário ver. Vão ao essencial.  
 
Outra questão. 
 
Questão : antes do Natal 2016, tive um acidente com uma fissura do ladoesquerdo da bacia, com
 uma hemorragia interna e grandes dores. Asvisitas de 
uma enfermeira e as discussões com uma pessoa próximafizeram-me interessar 
pelo  meu ser interno e procurar a paz,e abandonar o que é passageiro em 
minha vida. Aquilo provocou umaprofunda mudança em 
mim e vejo a vida diferentemente. Ao longo daminha vida, tive vários acidentes, porque aquele 
me mudou? 
 
Mas é a mesma coisa que eu disse desde o início deste ano. Mesmo um acidente, vocês veem o 
testemunho, é alguma coisa de dramático, há uma hemorragia interna, houve fraturas, houve 
portanto uma recuperação, uma hospitalização, e foi o choque que provocou a transformação. É 
assim que a Luz age hoje para aqueles entre vocês que ainda têm  a cabeça um pouco dura. Então 
se para a Liberdade, para encontrar vossa liberdade, é necessário que o marido ou a mulher 
desapareça, isso se produzirá, mesmo se não há nenhuma razão. É semelhante para os acidentes. 
 
Agora, a repetição dos acidentes à medida dos anos, não é senão a repetição do chamado da Luz, 
que se repete enquanto vocês não compreendem. É o que eu vos disse desde o início deste ano, e 
vocês o tem verificado em vossos corpos, que as patologias tornam-se cada vez mais inflamatórias 
e brutais. Que isso seja através das quedas, dos acidentes, que isso seja através das doenças que 
aparecem assim brutalmente, dos sofrimentos que aparecem brutalmente, é o que é feito para 
vos despertar, definitivamente. 
 
E ainda uma vez, tudo isso não é necessário, mas para alguns irmãos e irmãs, isso lhes parece 
evidente, além disso é dito dessa maneira. E aí a irmã pergunta por que isso não se produziu com 
os outros acidentes anteriores ? Muito simplesmente porque não era o momento, ou o choque 
não foi suficiente.  Vocês sabem, Sri Aurobindo falou das cinco etapas do Choque da 
humanidade.  Esse choque, vocês o vivem todos os dias em relação a inumeráveis coisas e não 
somente em relação à Luz.  A primeira vez, vocês não compreendem, a segunda vez vocês se 
colocam questões, a terceira vez, vocês tentam resolver e compreender ainda mais, e depois no 
fim vocês deixam estar. É exatamente o processo que essa irmã descreveu. 
 
E a oportunidade, se posso dizer, que vocês têm, neste fim dos tempos, é que vos é dado assistir à 
sobreposição, à dissolução do efêmero ao mesmo tempo em que a Eternidade aparece e se 
instala. Tudo conservando para o instante... vamos, vamos dizer os dois personagens.  O que está 
além do personagem que viu que não havia teatro, como disse Bidi, nem observador, nem 
espectador, nem ator, e ao mesmo tempo ser o ator, coisa que era impossível. Mesmo para os 
maiores santos e os maiores místicos, antes dos anos oitenta, era impossível. 
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A Luz veio do exterior antes de conscientizar que ela estava no interior de vocês, é isso que faz a 
diferença, e vocês veem que todos os sonhos e testemunhos que nós temos hoje, que eu não 
selecionei, hein, eu especifico, vão exatamente nesse sentido. Então é claro, eu poderia me 
demorar, como fiz sobre a cor do vestido, há pouco, ou sobre os testemunhos que foram trazidos 
para melhorar. É isso, a Inteligência da Luz. É isso antes do Apelo de Maria, e que será bem 
atualizada após o Apelo de Maria, do Juramento e da Promessa ; vocês reencontram o que vocês 
são. 
 
Outra questão ou outro testemunho, ou outro sonho. 
 
Questão : para não fechar 
novamente o livro sobre uma falsidade,desejaria saber se é verdadeiro que Jesus viajou e estudo
u na Índia antesda sua missão, se ele passou nove anos  no Monte-
Carmel após a suaressurreição, se ele voltou em seguida à Índia, e se o seu túmulo está 
em Srinagar na Caxemira? 
 
Então eu vou te responder : sim. A maioria dos elementos é verdadeira, mas ainda é da História. 
Você está apegado à História, à uma interrogação, se você quer, sobre o fim da história e que era 
o Cristo, ao invés de viver o Cristo do interior. Vocês podem ler todos os livros do mundo, não é, 
mesmo os escritos ditos sagrados, vocês podem ter o conhecimento de todos os mistérios e de 
toda história, isso não vos fará mover uma vírgula. Isso fará mover vossa cabeça, vocês vão aderir 
a outra coisa, mas o coração jamais será encontrado.  Então sim é verdadeiro, e de um outro lado, 
eu posso te dizer que isso não serve para nada hoje. Saber isso apenas satisfaz o ego. Eu, o que eu 
quero agora, é que vocês estejam satisfeitos do coração e de nada mais. E por isso que eu vou 
estar mais alegre mas mais direto, vou dizer. Vejam, e eu já disse, mas de maneira ainda mais 
evidente, que através dos sonhos, das questões, dos testemunhos, há todos os ingredientes do 
que vocês são e de onde vocês estão. 
 
Aí está, portanto respondi a essa questão que é uma curiosidade intelectual uma vez que, que o 
Cristo tenha viajado, que ele retornou à Índia ou não, o que é que isso vai mudar em teu 
coração ?  Absolutamente nada. Portanto ver o que há por trás da questão; esse desejo de saber, 
que de fato não te aproximará em nada de teu coração, é uma necessidade de se tranquilizar. Se 
você quer encontrar o Cristo, o Cristo está em você. Ele já bate à porta, vocês o têm vivenciado 
nesses anos precedentes. Ele vem como um ladrão na noite; na escala individual ele já está aí, ele 
sempre esteve aí. Não há diferença. Não se apegue à história mas à realidade da Presença, para 
você como para o Cristo. 
 
Portanto eu te respondo « sim » mas eu te digo que isso não serve para estritamente nada 
absolutamente, e eu diria mesmo que é um peso suplementar colocado sobre teu coração. Então 
eu sei bem que entre vocês, há aí cada vez mais numerosos que, devido ao desaparecimento dos 
véus pessoais, percebem e veem cada vez mais coisas invisíveis, é evidente, mas não parem na 
manifestação, não mais. Mesmo se é muito lógico, eu diria, exercer uma forma de curiosidade 
sobre algo que é inédito, novo, ou mais visível, mas de graça não se demorem nisso. Aceitem vivê-
lo mas vão sempre mais longe, se posso dizer, sem se deslocar, deixem vir a Luz. Acolher a Luz, 
como eu disse, é acolher tudo o que vem. Isso não é compreendê-la, isso não é explicá-la, é 
ultrapassar a fase de explicação, é integrá-la em si a fim de retornar de maneira cada vez mais 
evidente à Verdade. 
 



105 
 

E não esqueçam que vosso ego, mesmo purificado e mesmo transcendido, estará aí até vosso 
último sopro sobre a terra. Então eu sei pertinentemente que em minha vida, eu falei da 
purificação da consciência que muitos mestres, em particular no Oriente, liberados, vos evocaram 
tudo isso, mas não é mais mesmo o tempo.  Não há mais distância entre o efêmero e o Eterno, é 
mesmo a dissolução do efêmero.  O coração está cada vez mais presente. Vocês vão ver cada vez 
mais irmãos e irmãs ao redor de vocês, que todavia não vivenciaram o fato de serem chamados 
com as Coroas da cabeça, com o Nada, ou com a Onda da Vida, que vivem isso espontaneamente 
e naturalmente.  Os últimos serão os primeiros. 
 
Outra questão. 
 
Questão : após ter tido as costas muito trabalhadas pela Luz, tive a nítidapercepção de 
um pilar de Luz. Essa sensação dissipou-se e não retornou,por outro lado minha consciência não 
reverteu. Tenho duas perguntas: ospilares de Luz levam um certo tempo para se  instalar? 
 
Sim, é efetivamente variável segundo cada irmão e irmã, mas quando o pilar de Luz é percebido, 
vivido, da mesma maneira que vocês não têm necessidade de colocar vossa consciência sobre o 
fato de caminhar para dar os passos, vocês não têm necessidade de colocar vossa consciência 
sobre esses mecanismos de Luz que são a restituição de vosso corpo de Existência. E é a mesma 
coisa que para o caminhar, uma vez que o aspecto « novo » é ultrapassado, isso se torna 
totalmente automático, como caminhar. Então a questão era o quê ? 
 
Questão : os pilares de Luz levam um certo tempo para se  instalar? 
 
Isso depende... sim eu respondi, isso depende das circunstâncias que são encontradas. Mas nesta 
fase de finalização, o que é importante de compreender, e de viver, é que a maioria desses 
processos se fazem sem atraso. Quer dizer que mesmo nesse nível, a linearidade inexorável da 
dualidade confinada tem cada vez menos domínio sobre vocês.  Isso quer dizer o quê ? Isso 
também quer dizer que vocês vão ver os irmãos e as irmãs que rejuvenescem. Também já houve 
testemunhos sobre isso, com as costas que se endireitaram. É preciso fazê-lo, para mais de 
sessenta anos, hein. Portanto vocês veem que nada é impossível para a Luz.  Mas atenção, jamais 
foi dito que a Luz ia resolver todos os vossos dodóis ; bem ao contrário, em certos casos ela pode 
provocar um dodói. E não é uma punição, é uma iluminação, e é a única maneira, quando isso vos 
chega, para vocês, de descobrir a Verdade e de reencontrar a Verdade. 
 
Então nós escutamos a seguinte. 
 
Questão : a reversão da consciência ela é obrigatória quando o pilar é instalado ? 
 
Eh, eu não sei de qual pilar de Luz fala essa pessoa, ela certamente fala do Canal do Éter, quer 
dizer o canal mediano da coluna vertebral que foi forrado pelas partículas adamantinas e que nós 
chamamos na época de Canal do Éter. 
 
Questão : é em relação às costas que foram muito trabalhadas inicialmente. 
 
É o Canal do Éter, o Sushumna se vocês querem, que se transformou pela Luz do Espírito Santo, a 
radiação do Ultravioleta e a Fonte, que perfurou a bainha dos chakras. Então é disso que ela fala. 
Agora, vocês o sabem, há várias reversões da consciência. Há a passagem da garganta que teve 
lugar em 2010 e em 2011, há a passagem da Porta estreita que se faz progressivamente desde 
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alguns anos, do ego ao coração, e há a última reversão que vos faz passar do coração manifestado 
ao coração vibral, ao Coração do Coração, se vocês preferem. Quer dizer passar da Coroa radiante 
ou do Fogo Ígneo que invade o peito à alguma coisa que se pode eventualmente tentar localizar. 
Não é o centro do chakra do coração, não é o 9º corpo que está acima, é entre os dois, um pouco 
mais alto portanto do centro do chakra do coração.  Mas para nada serve vos falar disso muito 
tempo, porque isso está a caminho de chegar espontaneamente. 
 
Então há várias reversões. Mas vocês sabem muito bem que vocês têm irmãos, por exemplo, e 
irmãs, que viveram a Onda da Vida, que no entanto subia até o coração, que favoreceu a eclosão 
do Si, mas que não pode ir até o topo. Quando vocês compreenderem que não é a partir de vossa 
pessoa que se decidem os eventos de vossa vida, então nesse momento, como os testemunhos 
nos dizem, vocês deixarão ser e vocês deixarão fazer. É isso, ser preguiçoso. 
 
Estar no instante presente, no aqui e agora, vos impede de construir castelos no ar, quer dizer 
imaginar por exemplo, eu não sei eu, vocês perdem alguém, um irmão, uma irmã, um marido, 
uma mulher, um filho, é claro que há toda uma sequência lógica, além da tristeza.  Pensar no 
enterro, na cerimônia ou na cremação, portanto isso necessita de tempo. Isso é lógico de o fazer 
mas vocês não se  deixam levar pelos sofrimentos, pelo sentimento de perda, porque é 
justamente essa perda que vos permite encontrar o coração.  E o paradoxo, é que se vocês 
aceitam isso, vocês estão espontaneamente no coração.  Depois, é claro, será sempre tempo de 
fazer o que há a fazer no plano da matéria.  Mas como os testemunhos, alguns testemunhos, nos 
dizem, a vocês e a mim, uma vez que isso é vivido, vocês não podem mais se enganar, vocês não 
podem mais ser enganados sobre o que é a Verdade. 
 
Então, outra questão. 
 
É o sonho de um homem jovem em julho de 2017. 
 
É então recente também. 
 
Questão : uma mulher gigante, tipo deusa, vestida de 
um grande véubranco luminoso que terminava como 
as nebulosas, tomava a Terra nosseus braços com um sorriso apaziguador, depois a Terra se 
destruiu.  Ébizarro, em meu sentir não havia nenhum medo, somente 
oapaziguamento. Obrigado por vossas precisões. 
 
Mas é exatamente o que nós vos dissemos há anos. O fim dos tempos, o fim da 3D, mesmo se 
alguns entre vocês estão tão apegados à matéria que recusam isso, no momento em que vocês 
viverem realmente o que é nomeado, do ponto de vista da pessoa, destruição, vocês 
compreenderão que Maria só pode ter o sorriso nos lábios ao ver, não sua criação destruída, mas 
restaurada em uma dimensão onde não há mais confinamento possível. 
 
Lembrem-se do que eu dizia na época : « O que a borboleta chama nascimento, a lagarta chama a 
morte. »  Vocês estão em meio disso. Ah, não é mais questão de criar uma crisálida. Vocês têm a 
oportunidade extraordinária que vos mostra o que resta da lagarta, e a borboleta que está aí, e o 
sonho diz exatamente a mesma coisa.  Porque a pessoa tem o ponto de vista do ego de dizer : 
como é que uma deusa pode estar apaziguada pela destruição ? Mas isso não é uma destruição, é 
um retorno à Verdade. É a destruição da Ilusão, sim, e a restituição à Liberdade. 
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Então é claro, para tudo o que vocês nomeiam os espiritualistas, os new-age, tudo isso é terrível 
para eles, porque tudo foi feito para mantê-los em uma certa perpetuação. Ah é claro, isso vai 
mudar « Todo o mundo é gentil, a Luz coloca fim à predação, o sistema econômico vai ter um 
reinício, a Terra vai ser magnífica.... » Mas tudo isso é treta integral. Não é preciso 
verdadeiramente ter algum conhecimento científico real de tudo o que eu vos disse desde mais de 
dez anos, que se desenrola sob vossos olhos.  São as pessoas que estão na negação. E vocês sabem 
que depois da negação, há o quê ? A raiva, as muito grandes raivas. E depois há a 
negociação.  Mas esse, é o caminho ao qual foram conduzidos muitos irmãos e irmãs que se 
interessam, nestes tempos particulares, pela espiritualidade. 
 
É o papel das religiões que vos prometem montes de maravilhas e de vos manter no 
confinamento, sem nenhuma exceção, mesmo na filosofia budista. Nenhuma organização, 
nenhum movimento, nenhuma sociedade, nenhum ser, mesmo vossa chama gêmea, pode vos 
tornar livres. É unicamente sozinho, nós vos repetimos inumeráveis vezes. 
 
Para retornar em seu sonho, é normal que essa deusa tenha um sorriso nos lábios ao ver a Terra 
explodir, porque ela desaparece desta dimensão confinada para aparecer em sua dimensão de 
Eternidade. Isso vos foi explicado há muito tempo, no tempo de Ramatan, e dos povos delfinóides 
intraterrestres. 
 
Mas ainda uma vez, não é questão de quebrar os sonhos e as crenças daqueles que ainda estão 
nessa new-age ou nessa melhoria das condições de vida sobre a terra, porque para eles – como 
para vocês, isso foi talvez através de uma perda, um divórcio, um acidente, uma doença -, para 
eles isso será a ocasião de viver seu choque e de ir imediatamente à aceitação. Portanto não serve 
para nada lhes desencadear as raivas agora, caso contrário vocês vão amplificar as 
resistências.  Não há senão o Apelo de Maria e a visibilidade de Nibiru que pode mudar as coisas 
agora. Eu vos disse que tudo estava fixo, Maria também. 
 
Vocês não podem hoje transformar as circunstâncias de vossas vidas. Aqueles que tentaram se 
encontraram confrontados a algo de terrível, mas não é a mesma coisa se é a Luz quem o faz 
porque aí, a mesma situação... O que é que se vai obter ? Vai se obter a morte, vai se obter um 
casal que se separa. Cada um tem seu ponto de vista, e certamente para um, é um drama, para o 
outro é um sentimento de liberação.  Eu digo que para os dois é uma liberação. Isso não quer dizer 
que esse casal não é mesmo... são talvez chamas gêmeas, e eles talvez vão se reencontrar depois, 
mas eles jogam um jogo. Nós dissemos na época que o reagrupamento das chamas gêmeas era 
essencial porque elas trazem um estado vibratório, mas talvez essas chamas gêmeas se ignorem, 
ou essas almas irmãs, em um outro nível, devem viver essa ruptura para serem livres. 
 
Vocês veem, vocês não têm os apoios e os resultados. E para resolver isso, não serve para nada 
interrogar : como parar isso ou ir até o fim disso ?  Se isso vos chega, é que é a Inteligência da Luz 
quem o faz, não são vocês, mesmo se o marido ou a mulher diz que é ele quem decide seguir. Não 
é uma decisão da personalidade. Se é uma decisão da personalidade, vocês verão que nesse 
momento, é exatamente o inverso que vai se produzir. Haverá apenas obstáculos, haverá apenas 
sofrimentos. É semelhante para não importa o que no momento atual. Seja, se o que se desenrola, 
mesmo se isso vos assusta, vocês constatam que vocês conservam momentos de Alegria interior 
que está ligado ao vosso coração, mesmo se depois é duro, e em outro caso, é o ego que gira em 
círculo. A diferença é muito simples de fazer. 
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Portanto vocês não podem mudar nada por vocês mesmos doravante, a Luz se encarrega disso. 
Então, ou vocês tentam impulsionar uma mudança, e ela não se produz, ou a mudança vem da Luz 
ao interior de vocês como ao exterior de vocês, e a mudança se faz. E no entanto é a mesma 
vivência, mas vocês não conhecem a finalidade de cada experiência, que isso seja pela morte, o 
sofrimento, ou a separação em um casal como eu tomei o exemplo. 
 
Em todo caso o que coloca fim a alguma coisa ou que transforma alguma coisa, no dia de hoje, 
está aí para ajudá-los e unicamente para ajudá-los, mesmo se o preço a pagar para a pessoa é 
importante, porque o importante, não é a pessoa, o importante é o que vocês são. É nisso que nós 
desenvolvemos largamente a Inteligência da Luz, o sacrifício, o último abandono, a preguiça, o 
Coração do Coração ; agora vocês têm a ilustração disso em vossa vivência, e não somente nas 
vibrações ou nos estados de consciência. 
 
Outra questão. 
 
Questão : no final, esse homem jovem disse : É bizarro, meu em sentir não 
havia nenhum medo, somente o apaziguamento. Era mais em relação a ele. 
 
O dele ou aquele da deusa ? 
 
Questão : o dele. 
 
Ah o dele. Eh não, não é bizarro, isso quer dizer que o caminho do coração se aproxima, mas 
poderia muito bem estar surpreso de ver a deusa com um sorriso, então era ele quem estava 
apaziguado ? 
 
Questão : sim. 
 
Mas é claro, é o que descrevem os testemunhos precedentes. Vocês têm irmãos ou irmãs que 
disseram que eram imutáveis, imóveis no centro, então que no exterior era um movimento, um 
tornado, um furacão. É isso, o meio da roda, o Tao, o Absoluto do qual Bidi vos encheu os ouvidos, 
nada mais e nada menos, aqui sobre este mundo. Vocês chegaram ao destino, vocês retornaram à 
Liberdade, vos resta finalizá-lo, se posso dizer, cada um em um processo coletivo e global, em um 
cenário que lhe é pessoal e que coloca em jogo vários atores, aqueles que estão em relação, os 
irmãos e as irmãs, os maridos e as mulheres, os humanos com os povos da natureza, que se 
tornam, vocês devem constatá-lo, cada vez mais vivos em vossa dimensão. Vocês veem, tudo está 
claro. 
 
Então vocês veem, mesmo quando isso vos parece normal, ele estava apaziguado e ele disse na 
frase : « é bizarro ». Sim, em relação a antes, é de fato bizarro. Antes, vocês sabem muito bem que 
se havia um luto, ou uma perda, um sofrimento, havia emoções, havia choro, havia resistências, 
havia uma necessidade de explicar, de compreender, de ser tranquilizado.  Hoje, como está dito 
nos testemunhos como neste sonho, « é bizarro, tudo está destruído e eu estou em paz ».  Vocês 
veem, não é masoquismo, não é irrealidade, é bem concreto e bem real. É o que está prestes a se 
desenrolar de maneira pessoal como de maneira coletiva, qualquer que seja vossa idade e 
qualquer que seja vossa situação. 
 
Aceitem tudo o que a Luz coloca em vosso caminho. Então se vocês começam a dizer : « Oh lá lá, é 
uma energia negativa, é um Arconte », mas como eu disse, é aquele quem diz que é. Se isso vos 
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chega, é que vocês são portadores desse Arconte em vocês. Não há ninguém a acusar, nem vocês 
nem outro, nem o Arconte. É preciso se dar conta e saldar toda conta, e isso, isso não pode se 
fazer senão pelo observador ou pela Paz do coração. Sem isso, vocês o veem, vocês são 
desestabilizados, vocês são levados, às vezes por coisas insignificantes, então se vocês estão no 
apaziguamento, nesse silêncio do coração, pode-se anunciar que vocês vão morrer amanhã que 
isso não mudará nada em vosso estado interior. Isso não quer dizer que vocês não vão buscar as 
soluções no exterior, mas aqui, no coração e na consciência, é a Paz e o silêncio, é a Alegria, é a 
leveza.  E mais isso vai se tornar duro no exterior, aí eu falo no nível coletivo como individual, mais 
a Paz e o silêncio vão crescer. 
 
Então sim, isso pode aparecer como bizarro, como nesse sonho, mas a Verdade está ali, não há 
mais atraso. 
 
Continuamos. 
 
Uma última questão antes da pausa. 
 
Ah sim é verdade que depois, vos é necessário repousar. 
 
É a visão de um irmão, em 12 de agosto de 2017 
 
Neste ano, vocês veem temos muitas coisas neste ano, hein. 
 
Questão: no fim da última intervenção de Maria, tive a visão de 
um pavãoque fazia uma roda, mas ele era inteiramente branco enquanto que em 2011, eu 
tive uma visão idêntica mas o pavão tinha as suas coreshabituais. O que você pode me dizer 
disso? 
 
Então primeiramente, eu te assinalo que os pavões brancos existem verdadeiramente, hein. Em 
seguida, nos sonhos, o que é que isso quer dizer ? Que o pavão revestiu sua roupa de eternidade. 
Então ver... o pavão é um símbolo extraordinário, a roda do pavão, é muito belo, mas é colorida, 
vocês sabem, o pavão comum, mas há outras cores de pavão, e em particular os pavões que são 
brancos. Eles não são albinos, hein, é a raça que é assim. Portanto passar, em um sonho, da roda 
de um pavão colorido à roda de um pavão branco significa o retorno à Eternidade, à pureza, e à 
beleza, muito simplesmente.  O sonho, ele não dá outros elementos, há apenas isso ? 
 
Sim. 
 
Aí está, então terminarei antes de vos deixar ir arejar das minhas palavras, sobre isso : retenham 
que hoje mais vocês estão tranquilos, preguiçosos como disse Osho, sobretudo no nível de vossa 
cabeça e de vosso Espírito, mais vocês acolhem na Infância, na espontaneidade, na humildade, 
mais as coisas se resolvem. Por outro lado, se vocês colocam vosso grão de sal sob o pretexto de 
que vocês são o marido, a mulher, o pai, ou que vocês decidem vossa vida, vocês vão se encontrar 
confrontados à choques cada vez mais violentos, e eu o expliquei. Eu disse, de início vocês são 
tocados no nível  dos membros inferiores, os laços, depois eu disse que isso ia subir nos órgãos 
dos sentidos e no cérebro, eu vos preveni. 
 
Então o que quer que vos chegue, isso não chega a vocês, isso chega ao personagem.  A vocês, 
nada pode chegar. Portanto se vocês entram em resistência, o que é lógico para a pessoa, vocês 
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verão que vocês não estão mais em paz, e se paradoxalmente vocês estão preguiçosos, mesmo se 
isso pede de vossa parte ações, coisas a fazer, mas em um primeiro tempo, se vocês permanecem 
no acolhimento incondicional, vocês vão ver que mesmo se há consequências sobre vosso corpo 
ou vossa vida, vocês terão reencontrado o que vocês são.  A partir daí, todo o resto se apaga, e 
todo o resto está no segundo plano e não vos concerne mais. 
 
Vocês veem, é terrivelmente simples, e vai se tornar cada vez mais a cada dia. E de qualquer 
maneira, vocês viram os testemunhos, isso chega espontaneamente, as pessoas aceitam, os 
irmãos e as irmãs aceitam soltar, quer isso seja em sonho ou os testemunhos de suas vivências, e 
instantaneamente a Verdade está ali, quer dizer o Coração do Coração. O que pedir mais ?  O que 
esperar mais ?  Esperar o Apelo de Maria para soltar ? Para aqueles que o vivem, é uma graça e 
uma bênção. Agora, aqueles que não o vivem, por favor, deixem viver.  Não é desviar-se deles, ao 
contrário, vocês os ajudarão muito melhor se vocês os deixam viver seu face à face sem 
interferir. Não busquem recuperar os seres, não procurem retomar as situações passadas se elas 
se afastam de vocês, observem a Alegria que se desenrola, mesmo se vocês sofrem. 
 
É suficiente simplesmente, não um swich da consciência como disse Sri Aurobindo, não se trata de 
uma reversão da consciência como exprimiu Uriel, trata-se de estar lúcido no instante porque os 
dois estão presentes. E se vocês sofrem, vocês não estão na Alegria, mas apesar do sofrimento, a 
Alegria está aí, portanto se vocês não voltam vosso olhar ao sofrimento e vocês não estão 
identificados ao personagem, o coração emerge naturalmente.  A Teofania perpétua permite isso 
para todos e cada um. Não há karma que se mantenha, não há idade que detenha, e doravante 
não há situação que segure, que possa vos servir de álibi para vos distanciar de vosso coração que 
está aí.  Mas não vejam esse coração como o coração humano daquele que tem bom coração, aí, 
eu falo de vosso coração e de vossa eternidade. 
 
Assim, vou deixá-los fazer a pausa, repousar, restaurar, e eu retornarei é claro após vossa pausa, e 
retornarei também no encerramento destes encontros. Eu vos digo : bom apetite. 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Ligia Borges 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/09/18/o-m-aivanhov-partie-1-septembre-2017/ 
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OMA - Parte 2 - Q/R - Setembro 2017 
 
Bem queridos amigos, nós poderemos continuar as perguntas, os testemunhos, os sonhos, tudo o 
que vocês têm para trocar. 
 
Eu o escuto. 
 
Pergunta: é um sonho: estávamos sentados em bancos, em uma sala circular; não havia teto. Ao 
meu lado, um menino com um suéter azul, com cerca de trinta anos, estendia os braços para 
duas meninas que se elevavam para o alto. Elas vestiam um vestido rosa. Você tem alguma coisa 
a dizer? 
 
Aí, pode ser ... pode haver muitas interpretações. Eu não tenho elementos suficientes sobre esse 
sonho porque uma sala circular, um ambiente sem teto com crianças que sobem e meninas 
pequenas, eu creio hein, as duas, que estão com um vestido de certa cor, com outra pessoa 
estendendo os braços para quem sabe o que, eu realmente não tenho interpretação para dar 
sobre esse sonho. Ou seja, não vejo elementos característicos de uma história a ser contada. Não 
vejo qual a explicação, a interpretação ou o simbolismo que podem existir neste sonho em relação 
aos outros. Não há elementos suficientes. Aí, é mais do que conciso, isso pode ser muitas, muitas 
coisas, então, ao invés de me enganar ou de me lançar na aventura, prefiro passar esta questão. 
 
Pergunta: Rudolf Steiner escreveu que Ahriman reencarnaria no fim dos tempos. Em caso 
afirmativo, quem é ele? 
 
Ahriman foi o nome dado por Steiner, que efetivamente, é um dos nossos mais ilustres anciãos no 
seio dos Melquisedeques. Eu creio que na ocasião poderá ser perguntado a ele ou eu lhe pedirei a 
resposta. Mas ... a questão é o que em relação ao que Steiner escreveu? Ah, Ahriman. Sim, 
Ahriman, se quiser, e já tive ocasião de falar sobre isso, Steiner falou muito frequentemente de 
Ahriman e a lenda do lobo Fenris, que está presente nos países nórdicos. Ahriman é a força da 
fossilização da matéria. É ligado e religado, eu diria, de maneira direta ao que foi nomeado o 
anticristo, isto é, aquele que vem com o Cristo, antes de Cristo e que precede então a vinda não do 
Cristo manifestado, mas de Cristo no nível do coração. 
 
Então é claro, neste período, vocês estão em plena manifestação do que foi nomeado por Steiner, 
Ahriman, e vocês sabem muito bem quem é, mas prefiro que não seja evocado no que vocês 
transmitem a um maior número, porque isso arrisca chocar muita gente e eu penso que compete 
a cada um descobrir isso de maneira íntima, embora eu saiba que algumas das discussões que 
vocês tiveram, vocês evocaram muito claramente esse personagem que é o chefe de um Estado. 
Eu não direi mais, porque é inútil fazer reagir os irmãos e as irmãs em relação a uma pessoa 
presente, encarnada. Ele está encarnado, ele carrega dentro de si a vibração do anticristo e do que 
foi chamado as forças da involução, por Steiner, isto é, Ahriman. São, se vocês quiserem, as forças 
da precipitação na materialidade. Não tem nada a ver com as forças ditas Luciferianas, que nós 
tivemos então, em múltiplas reprises, ocasiões para trocar. Ahriman representa a tendência 
involutiva de fossilização. 
 
Hoje, na superfície desta terra, tudo o que está ligado a Ahriman é portado pelo que se chama 
transhumanismo, quer dizer, o homem aumentado, se vocês preferem - eu teria mais tendência a 
dizer que o homem diminuiu, e diminuiu muito profundamente - isto é disfarçar, com a tecnologia 
e a técnica, as deficiências dos corpos como da consciência. É a passagem de um corpo biológico 
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para um corpo sintético que você nomeiam a informática, um mundo binário levado ao extremo. 
A encarnação de Ahriman aconteceu e ele está presente, repito, à frente de um país e porta 
diferentes vocábulos, além disso, que permitirão encontrá-lo se vocês quiserem. Mas quanto a 
nós, e quanto a mim particularmente, não serve a nada nomeá-lo. 
 
É um princípio, se vocês quiserem, portado por um indivíduo e, eu diria, suportado por muitos 
indivíduos que estão todos engajados na falsificação que eu chamaria de final, da natureza e da 
biologia, isto é, o desaparecimento da heterossexualidade (ou seja, ligado aos sexos naturais), e 
substituída por toda sorte de desvios. O objetivo final dessas forças é a fossilização da biologia e o 
aprisionamento da consciência no seio do mundo do silício, não das vibrações da 5ª dimensão, 
mas dos seus computadores e dos seus circuitos impressos em silício, simplesmente. Então eu vou 
parar aí com esse personagem, mas efetivamente, nosso venerável Steiner fez uma descrição 
perfeita durante sua vida, que os convido, se vocês estão curiosos, para ler ou folhear. 
 
Mas retenham que no mundo moderno, independente de Ahriman ou da lenda do lobo Fenris, o 
que você observa é a progressão inexorável, neste fim do tempo, da noção de transhumanismo, 
de um homem aumentado, mas também, da perversão em si mesma da sexualidade que eu 
qualificaria aqui de natural e normal. Mas eu não posso dizer mais sem violar a liberdade de 
alguns que aderem a esses princípios, sem saber o que está por trás. É sempre o mesmo, vocês 
não veem mais que as aparências; vocês veem, em alguns casos, as ideias e os conceitos, mas o 
que está ligado  ao sistema de controle do mental humano, vocês não veem a arquitetura, se eu 
posso dizer isso. E é melhor assim, por enquanto. 
 
Outra pergunta. 
 
Não há mais perguntas escritas e antes das perguntas orais, uma irmã deseja evocar seu sonho. 
 
Então eu escuto. 
 
Pergunta: tive esse sonho há duas semanas. Eu estava em uma espécie de metrô. Não havia 
portas. Havia gente ... 
 
Eh, quando você diz o metrô, são os corredores ou o trem, no metrô? 
 
Pergunta: o trem, sem portas. Havia muita gente, mas eu não distinguia pessoas porque tudo 
estava na penumbra. Sem luz nas estações, nenhuma cor ou forma. Eu estava perto de uma 
saída ... 
 
E você reconheceu o metrô pelo cheiro talvez ... Ou pelo barulho. 
 
Pergunta: ...Eu queria saltar toda vez que o metro parava e alguém que me acompanhava, a 
quem eu também não distinguia, disse: “Mas não salte, nós ainda não chegamos”. Eu estava 
impaciente para encontrar duas pessoas no aeroporto. Nós chegamos. As pessoas nos 
esperavam e eu não os via, eles estavam sempre na penumbra. Um me pergunta que roupas eu 
vestia e eu digo a ele que eu tenho uma jaqueta preta e uma saia com uma blusa branca. Eu me 
volto para a outra pessoa e vejo uma mulher toda em luz, de cabelos pretos, com um rosto 
magnífico, vestindo uma capa azul claro resplandecente. Ela disse: "Nós vamos lhe dar outras 
vestimentas". Naquele momento, esbocei passos de dança e me pus a cantarolar "Eu vou me 
tornar uma anfitriã de ar". Uma grande alegria me invadiu e eu acordei. 
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Então, há aí vários simbolismos. Claro, o meio de transporte, o trem e, em seguida, o avião, é 
simplesmente a significação de uma passagem, um cruzamento, para ir de um lugar para outro, 
como todos os meios de transporte. Mas aí, este não é o seu carro, não é o seu veículo, mas o que 
eu nomearia um veículo coletivo. Como você expressa perfeitamente, o trem, o metrô, ou seja, o 
metro, como você disse, está na penumbra. Este trem na penumbra, onde há encontro, permite 
que você chegue a um avião, um aeroporto, portanto. E então você prevê mudar os meios de 
transporte, mas o avião decola sem você. A pessoa na luz que está ali, que é uma alegoria ou uma 
representação de Maria, simplesmente assim tida pelas vestes, propõe que você mude a roupa, 
assim como você o diz, como você o cantou, para decolar. 
 
Portanto, é a passagem da sombra para a luz. A passagem do que é subterrâneo para o que é 
aéreo; é a passagem da terra para o ar; é a passagem da denominada 3ª dimensão ao éter da 5ª 
dimensão. Então você assistiu a sua própria liberação. Este sonho ocorrendo no período atual, e 
vocês viram o tom dos sonhos que nos foram dados desde o início desta entrevista, não tem, a 
priori, nada mais a ver com os sonhos que foram apresentados, por exemplo, no mês de junho. 
Então, tudo isso, se você quiser, e você verá que há também, independentemente dos 
testemunhos mais e mais sonhos que vão no mesmo sentido, que testemunham, de uma maneira 
ou de outra, sua própria liberação. 
 
Além disso, você está muito feliz de sair desta penumbra e de reunir-se a essas pessoas, mudar a 
roupa para poder decolar. Então, você colocou o seu casaco de Eternidade, enquanto que na 
penumbra costumava ter uma jaqueta preta, como você disse, enquanto que debaixo havia uma 
cor clara, de acordo? Assim, a roupa da pessoa é representada por esta jaqueta preta, Maria 
oferece roupas novas e mais claras, que lhe permitirão ser liberada e, em seu caso específico, 
ascensionar. Ou seja, em resumo, lhe foi mostrada a passagem da lagarta para a borboleta, 
acompanhada por Maria que, pelo seu Apelo, pela sua voz, pela sua Luz - ou uma das Estrelas - por 
sua Presença, coloca você na leveza e anuncia a sua própria, não liberação, neste caso, mas 
ascensão. É o que eu posso lhe dizer. 
 
Então passemos aos irmãos e irmãs que querem se expressar, testemunhar ou fazer perguntas ou 
qualquer outra coisa. Estou a vossa disposição. Aproveitem enquanto ainda é possível fazer 
perguntas. 
 
Pergunta: Uma manhã, vou abrir a porta de entrada da casa, estendendo meu braço esquerdo e 
aí, eu me digo que não é meu braço. A quem  ele pertence? E ouço uma outra voz que diz: "Sim, 
é o meu braço". Aconteceu-me várias vezes pela manhã, sempre que eu precisava do meu braço 
esquerdo. 
 
Oh, isso pode acontecer. No seu caso, é o braço esquerdo, mas pode acontecer com qualquer 
parte do corpo. Lembre-se, você tem o corpo físico que está aí, e você também tem o corpo de 
Estado de Ser. E às vezes a consciência passa no corpo de Estado de Ser enquanto uma forma, e 
você move um braço que não é o seu braço habitual, é o outro braço que se move. Mas eu duvido 
muito de que este outro braço conseguiu abrir a porta por um momento. 
 
Mas, eu concluo, vocês são ... se você perguntar aos irmãos e irmãs ao seu redor, você constatará 
que vocês são inumeráveis. Por exemplo, você está deitado em sua cama, você sente que suas 
pernas se cruzaram, você olha, suas pernas estão descruzadas. O mesmo para os braços, porque 
são as partes mais periféricas. Isso começa a acontecer pela cabeça. E é assim que se faz a 
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transição do corpo efêmero para o corpo da Eternidade, no momento da libertação final. Mas 
alguns de vocês estão tão perto, mesmo antes do Apelo de Maria e antes dos 132 dias, que vocês 
têm essa capacidade nova assim que sua consciência utiliza o veículo de Estado de Ser, da 
Eternidade, mais que o veículo físico. 
 
Pergunta: obrigado, eu realmente pensei que estava ficando louco. 
 
Não, não, é algo extremamente frequente, é suficiente pesquisar a sua volta. Na maioria das 
vezes, não é todo um braço, é um segmento. Há a impressão que o membro não está no lugar 
onde você o sente. E você sente algo mais que se movimenta, efetivamente isso é bizarro, como 
se, no seu caso você tivesse quatro braços. Então você não pode imaginar quando você vai ter 
duas cabeças. Isso é algo que vai se produzir no momento do Apelo de Maria e depois do Apelo de 
Maria. 
 
Eu expliquei-lhe que, por exemplo, nos Círculos de Fogo você terá irmãos e irmãs que terão seus 
corpos físicos, outros terão o corpo físico e o corpo de Estado de Ser visível, e outros que não 
terão mais que o corpo de Estado de Ser. Mas não fará qualquer diferença. É uma mudança de 
banda de frequência, se você quiser, a mudança dimensional, onde a consciência não está mais 
em um campo de jogo, mas em outro campo de jogo. É claro, para o ego, isso é chamado morte, 
mas vocês o sabem muito bem que não é morte, e que a morte não significa nada. Você tem 
suficientemente testemunhos de experiências do outro lado das portas da morte nos últimos vinte 
ou trinta últimos anos escoados, que é muito difícil para os céticos agora encontrar argumentos 
para contradizer essas experiências totalmente verdadeiras que mais e mais irmãos e irmãs estão 
vivendo, independentemente de qualquer situação de urgência ou morte. E o que você descreve 
aqui é a passagem da consciência para o seu novo veículo, que é o corpo de Estado de Ser. 
 
Além disso, se você prestar atenção, é claro, isso não tem a mesma densidade e tem mais 
precisão, isso vai se afinar aos poucos, vocês terão a surpresa de constatar que esse duplo, de 
alguma forma, não é realmente o seu duplo porque ele tem uma estrutura que lhe é própria. E 
você pode encontrar-se, eu não sei, com quatro dedos, com sete dedos, porque se você não é de 
origem estelar humana, você pode encontrar-se em seu mundo de origem aqui mesmo, antes 
mesmo de ir explorar, após os 132 dias e o planeta grelha final, seu mundo de origem. Então, não 
se preocupe, você pode sentir mesmo quatro braços, duas cabeças, dois troncos, e você pode até 
mesmo sentir asas nas costas agora, para alguns de vocês hein, nem todos, isso depende de onde 
vocês vem. 
 
Mas isso pode ser, de fato, muito surpreendente, as primeiras vezes em que isso acontece. Mas 
estou surpreso porque é muito mais fácil viver sem querer, estando em uma posição estendida. 
Mas, como você mesmo disse, foi no despertar, então você ainda não havia ainda reintegrado 
completamente sua consciência no corpo de carne físico que você conhece habitualmente 
. 
Pergunta: Como distinguir entre o corpo etérico e o corpo de Estado de Ser? 
 
Bem, o corpo etérico não pode se deslocar independentemente do corpo físico, é muito, muito 
raro. Você sabe muito bem que, quando há uma saída para fora do corpo, é o corpo astral que sai. 
Pode ser possível, mas é extremamente difícil sair no seu corpo etérico, porque o corpo etérico 
está diretamente vinculado, através de todas as células do seu corpo, ao seu corpo físico, o que 
não é o caso do corpo astral, e sobretudo do corpo de Estado de Ser. Então você não pode se 
atrapalhar . Mesmo se você estiver habituado a sentir o seu corpo etérico, me parece muito difícil 
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mover um membro etérico enquanto um membro do corpo de Estado de Ser se move sem 
dificuldade. 
 
Além disso, não há a mesma qualidade de energia, de vibração e de percepção. O corpo etérico é 
uma vibração extremamente lenta em relação à vibração do corpo de Estado de Ser. O 
movimento, além disso, feito com o membro, como na pergunta anterior, do Corpo de Estado de 
Ser, dá uma sensação de leveza totalmente incomum. Se você tivesse a possibilidade ou a 
capacidade de fazer mover-se seu corpo etérico sem o corpo físico, não estou falando sobre os 
problemas, por exemplo, de desajuste do corpo etérico ou do corpo etérico não encarnado, por 
exemplo. Aqui eu falo verdadeiramente de um movimento independente do corpo etérico em 
relação ao corpo físico, e não o deslocamento deste corpo ou a aura, se você preferir, hein. 
 
Portanto, o corpo de Estado de Ser faz você perceber, não a energia que circula, não uma 
vibração, mas você tem realmente e concretamente a impressão que sua consciência está inscrita 
em outro corpo, e essa é a verdade. Este não é o caso para o corpo etéreo. A diferença de 
percepção, sensação e vivência não tem estritamente nada a ver. E além disso, a irmã que fez a 
pergunta antes pode confirmar, se ela também sente seu corpo etérico, ela pode dizer que o que 
se moveu não é seu etérico, é óbvio. 
 
Ela o confirma. 
 
É isso. A diferença de densidade, de vibração, se você quiser, não tem nada a ver. Como eu lhes 
tenho explicado em inúmeras reprises previamente aos Casamentos Celestes, não deve ser 
confundido a energia vital, o Prana, o Qi, como dizem os orientais, com o vibral ou a Citta. Você 
tiveram muitas numerosas intervenções que lhes permitiram, intelectualmente e através de suas 
vivências, fazer a diferença. Mas, claro, alguns indivíduos, e eu não estou falando de você, tendem 
a misturar alegremente o vital e vibral, isso  não tem nada a ver. Não deve ser confundida a 
energia vibral com a energia que circula, é estritamente diferente. O plano do Estado de Ser é uma 
estrutura de ressonância e não de circulação. Quando você sente o etéreo, você sente (ou num 
chakra etérico), você sente a  energia que circula; no corpo de Estado de Ser há uma ressonância, 
não uma circulação. Isso é muito importante à viver, não podemos confundir as duas coisas. 
 
Pergunta: Me ocorre de usar meu braço físico como um pêndulo. 
 
É o corpo etérico que lhe serve como um pêndulo. 
 
Pergunta: Ocorre também de não me servir de meu braço físico e simplesmente observar meu 
braço etéreo. 
 
Ah, sim, então me diga o que você observa. Nós vamos rir. 
 
Pergunta: Quando eu uso meu braço físico, finjo que estou morto e observo suas reações, e 
quando eu me sirvo do que eu penso ser meu braço etérico, é quase o mesmo, exceto que meu 
o braço físico não se move. 
 
Mas o que se move é a circulção de energia no corpo etérico, mas você não pode me dizer, por 
exemplo, que você pode coçar a cabeça com seu braço etérico, isso não é possível. 
 
Pergunta: Não, não posso. 
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É isso. Porque é matematicamente, se posso dizer, impossível. Na percepção da energia, você 
pode sentir  efetivamente picadas, formigamentos e a circulação da energia; aí  sua consciência 
está no etérico, mas é impossível desgrudar,  se posso dizer, o corpo físico do corpo etérico 
enquanto você está vivo. Você pode movê-lo levemente. De fato, há anomalias no nível desse 
corpo etérico quando está deslocado de um lado, do outro, para cima ou para baixo. Aí, as pessoas 
que sentem a energia, os irmãos e as irmãs sentem isso. 
 
Aqui, o que você descreve é tipicamente, de fato, relacionado à percepção do seu corpo etérico, 
mas esse corpo etérico não tem absolutamente nada a ver com o vibral. E eu sei que 
intencionalmente, ou não intencionalmente, muitos irmãos e irmãs ainda confundem o vital e a 
vibral. O vital circula, o vibral ressoa no local. É uma onda estática. Não tem nada a ver com a 
circulação de energia nos meridianos ou nos nadis, o que pode realmente dar-lhe uma sensação 
de dormência do corpo físico, e de parestesias ou formigamentos que percorrem o braço, mas não 
é por isso que há deslocamento do corpo etérico. É a sua consciência que está passando ao 
etérico, mas você sempre pode sonhar em mover seu braço etérico. Não é possível. Se você sente 
um segundo membro que se desloca,  que muda de lugar, hein, não no mesmo lugar, aí é o corpo 
de Estado Ser. E às vezes o corpo astral, mas é isso. 
 
Pergunta: Eu acreditava que a consciência estava colada no corpo físico. 
 
Ah, sim, e as viagens fora do corpo, como você chama isso, as viagens no corpo de Estado de Ser, 
experiências fora do corpo, a experiência da morte iminente? É precisamente a partir do 
momento em que você não está mais identificado com seu corpo que a consciência pode relaxar a 
identificação ao corpo. É neste momento que a percepção de energia, em um primeiro momento, 
e do vibral, bem como chakras e circuitos vibrais da Luz no interior das Portas, das Estrelas e 
canais vibrais, se manifestam, mas não antes. Agora, desde que você acessa o seu corpo de Estado 
de Ser, você pode viajar, mas a grande diferença, em relação ao que é chamado de corpo astral, 
quando você sai no astral, você sai de seu corpo, pouco importa se você sai pela cabeça, pelos pés 
ou por um chakra, mas você sente qualquer coisa saindo, você está em uma outra densidade e, 
acima de tudo, você não perde a consciência do meio ambiente. Você vê seu corpo, vê o quarto, 
no corpo astral. 
 
No corpo de Estado de Ser, não há mais nenhum interesse neste mundo dimensional em que sua 
consciência está inscrita. Por outro lado, dá acesso ao interior de si mesmo como nas outras 
dimensões que também estão dentro de si mesmo, um estado, um corpo que não tem nada a ver 
com o corpo físico, o corpo etérico ou o corpo astral, dado que, eu o lembro, independentemente 
das especificidades que são tomadas segundo o multiverso explorado ou a dimensão explorada, 
onde a forma do corpo de Estado de Ser é plástico e se adapta ao seu meio, o corpo astral não 
pode escapar da Terra. Então, tudo o que é visto no astral é uma ilusão. O problema é que muitos 
espiritualistas, muitos “nova-eristas” confundem os dois, e os Arcontes mantêm isso às 
maravilhas. 
 
Já tive ocasião de explicar, quando vocês têm uma experiência de morte iminente, e vocês 
encontram, para um cristão, Cristo, para um budista, Buda, para um muçulmano, Maomé, para 
um seguidor de Krishna , Krishna, tudo isso, são carcaças vazias, são hologramas criados pelos 
Arcontes. Até mesmo o Cristo, que lhes pareceria dizendo: "Você tem que retornar ao seu corpo, 
você não terminou sua missão", são mentiras. Então, é claro, isso aparece como amoroso, livre, 
mas é o astral. O Verdadeiro corpo de Estado de Ser, a Luz verdadeira, está do outro lado da luz, 



117 
 

isto é, do outro lado do Sol. Enquanto vocês permanecem no astral, você são prisioneiros deste 
mundo. 
 
Mas, infelizmente, e vocês o sabem, como nos dissolvemos, graças à sua ajuda e às várias 
radiações da Fonte, o Ultravioleta do Sol e de Sirius, houve primeiro uma descolagem do astral em 
relação com o corpo etérico físico. Em seguida o astral começou a se dissolver, e vocês observam 
que há mais e mais irmãos e irmãs que veem e percebem o astral que está em processo de 
desaparecimento, e o identificam com a Luz. Mas é uma mentira, não é a Luz. E mesmo quando 
vocês veem, ao sair do seu corpo, atravessando um túnel e vocês vão reencontrar um filho que 
morreu, seus pais que morreram, é claro, sempre mais lindos e sempre mais jovens, ou um ser que 
se diz de Luz, não é verdade, são mentirosos, são os Arcontes que ainda manipulam esses planos. 
 
Então, é claro, como eu disse, temos, há muito tempo, no Dia de Todos os Santos, não sei mais se 
é ... 2010, desculpe-me, desde o momento em que a Loja Negra dos pseudo-mestres 
ascensionados foram liberados, os Arcontes não podem mais intervir de forma tão sistemática ao 
nível dos hologramas que são projetados para vocês quando vocês saem do corpo. Vocês sabem a 
diferença entre o vibral ... a Luz está na forma; no astral a Luz é refletida ao exterior da forma. E 
isso, que vocês chamam de "aura" quando vocês estão em encarnação e vocês tem essa 
capacidade de ver as auras, você vê apenas o astral. O vibral não tem nada a ver com isso. E é uma 
armadilha enorme, para aqueles que tem forte sensibilidade, confundir os dois. Além disso, vocês 
são inumeráveis, não aqui, mas em certos movimentos, em certas organizações, em certas 
crenças, para levar bexigas por lanternas. 
 
Não é porque você vê Cristo ou Maria, mesmo com seus olhos de carne, que é Cristo ou Maria. E 
quantas aparições marianas enganaram os filhos apresentando-se como uma bela dama, mas que 
não era Maria, era um holograma; são as tecnologias que são usadas pelos irmãos escuros. Vocês 
veem o quão fácil é enganar o ser humano, mesmo no nível de mundos sutis. A grande diferença, 
ainda uma vez, e especialmente hoje, vocês não têm necessidade de se afogarem nos detalhes de 
vibrações, de energias, de ressonâncias ou energias que circulam, mas como vocês estão em seu 
coração, o que é que vocês verão? o que é que acontece? Vocês estão em plenitude, no instante 
presente, nesta Alegria, neste silêncio e nesta Paz? Ou vocês estão totalmente em outra coisa, o 
medo ou uma exaltação que não os pode conduzir a lugar algum, se não tomar bexigas por 
lanternas? 
 
Lembre-se, isso foi explicado, de fato eu creio que você estava lá, todos esses anos. Existe uma 
diferença fundamental entre o que é Luz e o que não é Luz. Em um ser de Luz, a Luz está no 
interior da forma. Nos mundos astrais e os mundos ilusórios, em projeções arcônticas, é claro, eles 
não podem fazer nascer a Luz de uma forma projetada, então a Luz aparece no exterior da forma, 
nos mundos sutis. Além disso, você tem representações iconográficas desses seres, como os 
mestres ascensionados, que sempre são apresentadas com belas coroas douradas em torno da 
cabeça. Mas aí está o rolo, meu amigo. A verdadeira Luz está no interior, ela não é irradiada para o 
exterior e, portanto isso faz uma diferença de percepção, e visual, que é extremamente 
importante. 
 
Eu tentei ser rápido e claro. Mas isso foi explicado, eu creio que foi por, não o Mestre Ram, mas 
isso remonta a vários anos, foi explicado antes das Bodas Celestes, então não é Mestre Ram, não 
fui eu, não é grave, mas em qualquer caso, foi muito evocado. No mais, lembre-se do que eu disse, 
desde o instante em que vocês vivem a Teofania uma vez, de maneira completa ou de maneira 
permanente, vocês não pode mais ser atraídos pelo que quer que seja, o que não é o caso para 
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aqueles que sentem a energia e que não podem estabelecer a diferença fundamental entre a 
energia vital e a vibral. O vital é amputado, sobre este mundo, como vocês sabem, nós temos 
falado sobre a luz oblíqua e o eixo da falsificação, ao nível dos eixos bem-mal e dos eixos da cruz 
mutável ao nível das Estrelas , que conectam as Estrelas duas a duas. 
 
Mas devo dizer isso hoje, e como eu já repeti desde o início da tarde, tudo isso não lhes serve mais 
para nada. É muito simples: vocês estão em paz, vocês estão em alegria, ou vocês não estão e a 
cada minuto da sua vida. É tão simples como isso. E, como vocês fazem o ioiô, já não na cabeça 
agora, mas entre a verdade do coração e a ilusão deste mundo, de uma maneira cada vez mais 
importante, cada um ao seu nível e de acordo com suas ferramentas de percepção, a diferença é 
muito fácil de fazer. Não há necessidade de conceituar ou supor qualquer coisa. O coração é o 
coração, o vibral está ligado à Luz autêntica, e acontece aqui. É um estado perfeito, um estado 
alinhado, se você quiser, mas não alinhado às forças etéricas, as forças de arhimanianas ou 
luciferianas, mas sobre o que foi nomeado a matriz crística, ou se você preferir, o Espírito do Sol, é 
a mesma coisa. 
 
Outra pergunta. Ou outros testemunhos, porque os testemunhos são importantes, não para mim, 
mas para todos os irmãos e irmãs que vão ler ou ouvir isso. Porque isso vem diretamente de vocês 
que estão encarnados e não são velhos anciões como nós. 
 
... Silêncio ... 
 
Não há testemunho, então continuamos com as perguntas. 
 
... Silêncio ... 
 
Vocês todos retornaram em Silêncio? 
 
Pergunta: perguntei sobre o meu braço esquerdo e eu tive duas vozes. Aquele que diz "este não 
é o meu braço, é o braço de outra pessoa" e o outro diz: "sim, é o meu braço". Essas duas vozes 
...? 
 
Mas, querida irmã, é chamada de criança interior, simplesmente. 
 
Pergunta: havia duas vozes. Eu tenho duas crianças interiores? 
 
O seu e o da criança interior, ou não entendi nada. 
 
Pergunta: a pessoa e a criança interior, então. 
 
É isso. É isso, eu tinha entendido que havia três, você e outros dois, então aí tornou-se muito 
complicado. Então eu entendo melhor. E, a propósito, vocês têm todos experimentado isso, pode 
ser que não seja entendido como uma voz. E não estou falando de intuição ou empatia, quero 
dizer ... às vezes você tem uma voz, uma frase que é formada, uma ideia, um pensamento que lhe 
parece, não curioso ou anormal, mas diferente. Você não precisa ouvir vozes, muitas vezes pode 
ser na forma de ideias ou pensamentos. E vocês chegam, vocês são sempre mais numerosos a 
chegar a fazer a diferença entre a expressão de sua pessoa e a expressão – verbal, aí – do Verbo 
criador, da criança interior e do que chamamos de co-criação consciente, o sagrado Feminino. 
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Então, é claro, isso pode colocar problema no início porque você diz: "Eu tenho dois dentro de 
mim" ou "De onde vem essa voz?". Mas é a sua voz. 
 
Lembre-se de que há superposição, face-a-face, do efêmero e do Eterno. Isso é feito através das 
percepções das Portas, das Estrelas, dos chakras, dos circuitos vibrais. Isso também é feito pela 
Paz, o Fogo do Coração, o Fogo Ígneo no coração ou a Coroa radiante do coração, ou também pela 
Onda de Vida  ou o Canal Mariano, pouco importa, mas isso dá, num primeiro momento, a 
impressão de ser dois, de certa forma. Mas, por sorte, não dura. É exatamente esse processo, não 
é simplesmente o corpo de Estado de Ser, mas é a voz da sua eternidade. 
 
... Silêncio ... 
 
Preciso que durante os seus silêncios, o tempo de encontrarem algo para dizer, aproveito-o e 
todos nós o aproveitamos, para deixar que se realize a Teofania. 
 
... Silêncio ... 
 
Vamos conseguir adormecer toda a assembleia, ou despertá-la? À escolha. 
 
... Silêncio ... 
 
Pergunta: Na Córsega, existe uma forma de elementais particular? 
 
Ah, é uma ilha, a Córsega, sim é na França. Finalmente, eles não querem ser franceses, mas é a 
França de qualquer maneira. Qual é a pergunta? 
 
Pergunta: Existe uma forma de elementais particular? 
 
Eu não creio. Por que é que você quer que ... existem especificidades de acordo com os povos 
conhecidos da natureza. Por exemplo, um elfo que vive na floresta não tem exatamente a mesma 
configuração, se eu posso dizer, que um elfo vive, por exemplo, perto de geysers na Islândia ou em 
outro lugar. Uma fada ... da mesma forma que nós, seres humanos, nós somos marcados por 
nossa cultura, nosso ambiente, mesmo que apenas a roupa ou mesmo os traços, de acordo com as 
diferentes raças presentes na Terra. É o mesmo com os povos da natureza. Mas o que você viu ou 
quer saber sobre isso? Porque estou dizendo, não há diferença, exceto, é claro, dependendo do 
ambiente, mas não pelo fato de ser uma ilha nesse país ou de outro país. 
 
Então, claro, sobre as populações, eu cortei você dois segundos, a população de elfos é muito mais 
frequente em ambientes específicos do que em outros, com certeza. O mesmo para os gnomos, e 
o mesmo para todos os povos da natureza. Agora, onde você quer ir em relação a isso? 
 
Pergunta: Conhecemos os elfos, os gnomos, as ondinas, os dragões, os silfos, haveria alguma 
outra coisa? 
 
Mas há algo mais em todos os lugares, não só na sua ilha. Por exemplo, você tem os cruzamentos 
entre elfos e os arcanjos, que são chamados elfanges. Você tem outros povos da natureza que eu 
descreveria como muito mais raros, exóticos, se preferir, mas não são tributários de um 
determinado território. Eles são simplesmente muito menos ... muito menos numerosos, se posso 
dizer, mas não há especificidades para um determinado país. Existem especificidades de acordo 
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com o tipo de ambiente e o ambiente que está na Córsega não é único, mesmo que esta ilha 
reivindique ser única. 
 
… Silêncio ... 
 
É, nos destilaram as perguntas em conta-gotas, hein. 
 
Mas está muito bem porque o que deve acontecer, acontece, mesmo em silêncio e sobretudo no 
silêncio. Então vamos escutar outra pergunta. 
 
Pergunta: Quando me levanto à noite na escuridão, ao nível dos olhos, tenho dois círculos de luz 
que não me impedem de circular, mas isso muda minha visão, não sei como expressá-la. 
 
Eu entendo o que você quer dizer. Como você o diz, acontece à noite quando você se levanta para 
fazer algo, ou ir ao banheiro ou a outra coisa. O que acontece então, lembre-se do que eu disse 
anteriormente em uma pergunta anterior, que você tinha a possibilidade de viver o corpo de 
Estado de Ser, não só pelo aspecto vibral de Portas, das Estrelas e dos circuitos vibrais, mas 
diretamente pela transferência de consciência para um segmento de membros. Imagine que ao 
nível dos órgãos dos sentidos é o mesmo, quer dizer que você vê, a sua vez, através dos seus olhos 
físicos e a sua vez, através dos seus olhos, se posso dizer, mas não são verdadeiramente os olhos, 
do seu corpo de Estado de Ser. Então isso dá realmente a impressão, quando você abre os olhos e 
você se desloca na penumbra, primeiro que a penumbra não é como de hábito, como se houvesse 
uma estrutura, enfim estruturas nessa penumbra,  que não estava vazia, se eu puder dizer, e 
também dá a impressão de ver através, como você diz, de um anel de luz que é colocado ao redor 
do olho. Isso também é típico do corpo de Estado de Ser. 
 
Pergunta: e isso acontece também durante o dia. 
 
Então, isso significa que você está muito mais avançado do que o que é possível. Lembre-se do 
que eu disse ainda há pouco, quando vocês... depois do Apelo de Maria, você terá irmãos e irmãs 
que estão caminhando com seus dois corpos, o corpo físico ainda presente, e o corpo de Estado de 
Ser. Não há necessidade de estruturas intermediárias porque lembro que o Apelo de Maria põe 
fim a essa dimensão e coloca fim ao que é chamado corpo causal. O corpo causal é o corpo de 
confinamento dos Arcontes, e até mesmo os meninos perversos sempre disseram que a libertação 
deste mundo era a queima e destruição do corpo causal, quer dizer a alma, como nós lhes 
dizemos. Mas obviamente, eles não permitem que vocês vivam isso,  porque eles estão arrastando 
vocês para outra coisa. 
 
O que está acontecendo hoje lhe dá, e vocês o verificam também através de outros sentidos, você 
tem irmãos e irmãs aqui mesmo, que sentem os odores. Não é essa capacidade especial, de sentir 
os odores místicos. Por exemplo, você vai cheirar um cheiro de flor, um cheiro de café, um cheiro 
de pão quente, cheiros que não existem, e que no entanto são realmente sentidos. Não é a clareza 
do seu sentido do olfato, são seus sentidos espirituais, ligados à ativação das 12 Estrelas e, 
portanto, dos 12 potenciais espirituais, o que permite viver isso. Portanto, também está 
relacionado ao corpo de Estado de Ser. É possível com o que você vê, e não estou falando de 
grades, por exemplo, que vocês vejam a noite acima de vocês, mas vocês podem ver as Presenças 
mesmo em plena luz do dia agora, independentemente dos povos da natureza. 
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Não são seus olhos que veem infravermelho ou ultravioleta. É aí também, mas, como é a luz do 
dia, você não vê o círculo de luz ao redor do olho, mesmo que alguns de vocês tenham começado 
a ver áreas como, não é ... como vocês dizem, que é sem brilho, é como se houvesse uma 
claridade posterior que se fizesse no olho, e dá um arco de círculo para fora, mais 
frequentemente. Isso é para o pleno dia, e de fato, como você diz, pode acontecer nesse caso aí, 
durante o dia. Vocês experimentam seu corpo de Eternidade. E, claro, com o corpo físico que 
ainda está presente, então ele não está ainda totalmente livre. Lembro-lhes que, para alguns de 
vocês, vocês receberão o que é pomposamente chamado de "ensinamentos", e mais as chaves 
metatrônicas, durante os 132 dias, que vocês estejam nos Círculos de Fogo ou em outro lugar. 
 
Então, tudo isso, tudo o que você descreve, anuncia e confirma no seu interior, que você está 
mudando paradigmas, sem falar do fim do tempo ou na mudança dimensional. Você está em vias 
de descobrir outra realidade, que, por enquanto, parece-lhe talvez intangível, mas que em algum 
dado momento se tornará muito mais tangível do que o mundo material que parecerá para você 
ser um pesadelo, um sonho ruim ou algo, um pouco como quando lhes chega de manhã, que você 
teve um sonho e que você acorda, você lembra que você teve um sonho. Aí, será a mesma coisa 
com o corpo de Estado de Ser, e o que parece ser o sonho são as encarnações que vocês tiveram 
neste mundo, assim como a sua última vida. Vocês realmente acordarão neste momento, seja no 
Apelo de Maria, que restaura a conexão à Eternidade, ou seja no final dos 132 dias. 
 
Mas muitos de vocês começam a viver esses processos, a ouvir uma voz – que é no entanto  a sua 
voz, mas você diz "mas eu sou dois" - sentir o braço, ouvir coisas, ver outras coisas, sentir odores e 
às vezes as palavras que saem de vocês que não são usuais de acordo com seu modo de 
expressão, palavras, não incongruentes, não deslocadas, mas diferentes das do seu vocabulário. 
Vocês já o constataram, e isso vai crescer. É assim como vocês saem da Ilusão. Não é um processo 
violento. Só é violento para aquele que está enroscado nesta dimensão, que é um materialista 
furioso; é violento para todos aqueles que ainda estão nas crenças em alguma melhoria deste 
mundo, mas para a maioria de vocês, e mesmo aqueles que não viveram tudo o que vocês tem 
seguido por mais de dez anos ou vinte anos, o vivem também. 
 
Então, é claro que eles não têm as respostas, mas não é grave, eles sabem que estão bem, porque 
sentem o que está acontecendo no peito deles e sentem que sua consciência não é mais a mesma 
coisa. E este novo estado é reconhecido pelo que ele é, isto é, a Verdade, que vem colocar abaixo 
todas as ilusões, todas as crenças, todos os comportamentos relacionados à história de sua vida, 
de suas vidas e desse mundo. Isso é exatamente o que vocês estão em vias de viver antes do 
Apelo de Maria. Tudo isso é a ação do Fogo Ígneo, a Inteligência da Luz e a acumulação de 
partículas adamantinas, agora cada vez mais rápidas e de forma cada vez mais extensivas, em toda 
parte sobre a Terra. 
 
Pergunta: Em 1982, estava em uma meditação em grupo, sentado com as pernas cruzadas. Eu 
estava de frente, e em um dado momento eu senti que meu corpo, por dentro, foi girado em um 
ângulo de 90 °. 
 
Então, esse é um processo de decorporação. Muitos irmãos e irmãs que saem no corpo astral ou 
no corpo de Estado de Ser, é o mesmo processo, mas no Corpo de Estado de Ser, há o que é 
chamado de basculamento, com a impressão de que gira dentro de si por 90 °.  Mas esse giro 
dentro de si, de 90 °, tanto para a direita como para a esquerda, que é realmente experimentado 
pela pessoa, leva apenas aos mundos do 3D dissociada, que vocês chamam de mundos paralelos. 
Não são mundos onde vocês são livres, são linhas espaço-temporais que vocês exploram, e a 
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característica disso é sentir-se girado 90 °, à esquerda ou à direita, dentro de si mesmo. Portanto, 
não tem nada a ver com a percepção de um corpo, como foi descrito no início, exterior, é no 
interior de você que isso ocorre. Não é a mesma coisa. 
 
Pergunta: um sonho: eu estava sentado em uma espreguiçadeira de madeira em uma sala onde 
havia uma intervenção de Bidi. Em um momento, a espreguiçadeira foi jogada contra a parede 
oposta ... 
 
O quê? 
 
Pergunta: a espreguiçadeira. 
 
Ah! 
 
Pergunta: com os pés na frente, os pés atingiram a parede e recuei com a espreguiçadeira. Eu 
me encontrei no meio da sala, tranquilo. De repente, a espreguiçadeira recuou, eu me encontrei 
no lugar inicial, e dentro de mim havia como um enorme tufão e eu fui ejetado no escuro, 
dentro de mim. 
 
Isso é um sonho? Então, a espreguiçadeira se deslocou sozinho para a frente, retorna à sua 
posição inicial com você sempre e depois, ejetado, como você diz, no escuro. Está certo? 
 
Pergunta: Sim. 
 
E você estava dentro de uma casa ou sala, não fora. Se há uma parede, está dentro. 
 
Pergunta: como uma sala de aula. 
 
Ok. Então, há primeiro um movimento para a frente, pelo qual você diz que é a espreguiçadeira 
que se move, não é você. Isso o move, é claro, mas é a espreguiçadeira que se move. 
 
Pergunta: Sim, está certo. 
 
E em algum momento, há retorno à posição inicial; após um movimento para a frente, um 
movimento para trás. 
 
Pergunta: Um retorno ao meio. 
 
No meio, e aí, ejetado ou sugado, como você diz, no escuro. 
 
Pergunta: Sim, depois de retornar à posição inicial. 
 
Eu entendi, está certo.  Então, você experimentou ... primeiro observe que você está em posição, 
como você diz, tranquila, em uma espreguiçadeira, então, de repouso. O corpo está em repouso. 
Este corpo em repouso se desloca. Evidentemente, você atribui o deslocamento à espreguiçadeira 
que se move, mas esse deslocamento, é bem nascido de você. Ele não nasceu da espreguiçadeira, 
ou é uma espreguiçadeira muito especial, mas você teria me descrito esta espreguiçadeira com 
mais detalhes, o que não é o caso. Em seguida há um movimento para a frente, um movimento 
para trás e uma parada no meio. Ou seja, é no momento em que você aceita permanecer quieto, 
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como você diz, sejam quais forem os movimentos do seu corpo, mesmo que pareça anormal para 
você, porque é uma espreguiçadeira que se move, mas na verdade é você quem move a 
espreguiçadeira, você diz que você é ejetado, ejetado é a sua palavra, hein? 
 
Pergunta: Sim. 
 
No escuro. Ou seja, você não está mais submetido ao movimento e você tem acesso, em sonho, ao 
que é eternidade. Isso não significa que tenha uma tradução em sua vida, hoje ou naquele 
momento, mas foi mostrado o que você chamou de movimento da matéria quando você está 
tranquilo, isto é, em uma posição estendida, mas esse movimento pára, depois de um retorno ao 
equilíbrio, se se pode dizer, no meio. Você está no meio de uma sala, sem que você possa 
especificar o que quer que seja. Isso significa que você está no meio de você. A casa, um quarto, o 
carro é seu corpo. E o que está acontecendo? Você foi ejetado. Ou seja, tendo encontrado 
descanso, tranquilidade e parada de movimento, permite que você penetre fora do tempo, isto é, 
o tempo zero, quer dizer o Absoluto, a Infinita Presença. Certamente, se é algo que aconteceu há 
muito tempo, porque não me lembro de ter sido dado o tempo em que aconteceu ... 
 
Pergunta: há dois meses. 
 
Ah, é recente de qualquer maneira. Então corresponde. Então, se tivesse sido há uma vintena de 
anos, obviamente, a qualidade da consciência presente, coletiva e individualmente, não é 
absolutamente a mesma, então, já que aconteceu há dois meses, em pleno período de verão, 
quando vocês viveram todas as Teofanias, você pode dizer que é essa imobilidade que lhe permite 
transferir – sem o querer, se faz naturalmente - a sua consciência, mas aqui você não descreve o 
fim, simplesmente a sensação de ser ejetado. Ou seja, estando numa posição imóvel, você se 
move no entanto, à frente e para trás e retorna ao meio, e neste momento, aí então você passou 
na sua eternidade. Não há luz, não há referência, simplesmente, como você diz: "Eu sou ejetado 
no escuro". A espreguiçadeira, nós não sabemos o que vem a ser nem a sala, porque você não vê 
nada naquele momento, não é? 
 
Pergunta: Sim. 
 
Então, efetivamente, é isso. É: em um sonho, sua libertação é mostrada para você. 
 
Pergunta: Bom dia, Papai… 
 
Bom dia, Mamãe. 
 
Pergunta: Por que é tão difícil para mim ficar no meu coração? 
 
Mas porque, como você diz, "para você". O coração não concerne a você, quer dizer que da forma 
como você pronuncia essa frase, significa que deseja controlar seu coração. Isso era bom quando 
havia subidas vibratórias, ativação da onda de vida, Canal Mariano, Coroas radiante e todas as 
estruturas vibrais que foram ativadas, mas como sempre foi dito, a essa época nós elevamos sua 
consciência para permitir a instalação do corpo de Estado de Ser. Porém, depois o corpo de Estado 
de Ser faz abandonar qualquer veleidade de vontade pessoal. Como isso foi dito por Bidi de muitas 
maneiras, vocês não podem procurar o seu coração, você só pode se render a ele. Então, aqui 
também, é preciso mudar seu ponto de vista. Não é você quem vai controlar, como pela energia 
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vital, ou verificar um talão de cheques; é precisamente o "nada a fazer", o abandono de toda 
vontade, o que permite que este coração seja instalado definitivamente . 
 
Assim que haja vontade há a projeção da consciência; assim que houver o propósito, você coloca 
uma distância entre você e a Verdade. É por isso que foi falado sobre acolhimento, ociosidade e 
deixar agir a Inteligência da Luz. Mas todos nós fizemos isso, mesmo eu quando estava encarnado; 
quando se experimenta uma experiência de Luz, como eu vivi muito jovem, frente ao Sol, somente 
há um desejo, que é reviver isso. E perseveramos com a vontade, com o ascese espiritual, se vai 
fazer jejum, não se vai comer, se vai usar os cristais, se vai dançar para tentar transcender a 
pessoa. Hoje vocês têm que ser preguiçosos e, além disso, vocês o tem visto, há alguns anos, o 
mestre chinês Li Shen entregou-lhes a dança do silêncio. Hoje vocês não precisam mais dançar 
para estar em silêncio. E vocês precisam, acima de tudo, não desejar nada, não esperar por nada 
e, portanto, estar pronto para o Inesperado. 
 
Então, não há nada que possa ser exercido pela vontade, nada que possa ser exercido pela pessoa, 
é o desaparecimento da pessoa. Não é meditação, é o que foi chamado de alinhamento, e agora, 
as Teofanias, isso é tudo. Mas, assim que vocês colocarem seu grão de sal de vontade pessoal, é 
porque vocês viveram essa experiência e ao vê-la de vez em quando, vocês dizem: "Bem, seria 
bom se eu ficasse assim”, está pronto. O principal não é o trabalho mas o posicionamento da 
consciência, quer dizer: "Eu não sou esse corpo, não sou essa história, não sou o que está vivendo. 
Eu sou o Inesperado”. Naquele momento, é claro, você abandonará, involuntariamente, mas 
inconscientemente, se posso dizer, qualquer processo destinado a projetar ou exteriorizar a 
consciência, e sua consciência recuperará sua fonte, isto é, o coração e não o ego. 
 
Então, por que isso não se vive com mais frequência? Porque, por trás da sua pergunta, há 
vontade, em algum lugar, de viver, mas não é mais a vontade que o liberta agora, é precisamente 
a cessação de todas as vontades, a cessação de toda busca, a cessação de protocolos, de 
exercícios, a menos que vocês sintam uma necessidade premente, mas há que ser liberado mesmo 
disso. Eu lhes disse que viver a eternidade não é meditação. A meditação, mesmo a mais perfeita, 
sempre o distanciará do coração. Ela os levará a fenômenos de visões, às percepções, mas que não 
tem nada a ver com a Eternidade, e assim foi durante milênios, muitos meditadores foram 
enganados pelas forças invertidas, isto é, o astral, e eles levaram bexigas por lanternas. 
 
Para viver o coração, hoje, pela intensidade da Luz, é preciso desaparecer para si mesmo e não 
querer estabelecer uma meta de estar no coração, de meditar. Tudo o que vocês detêm, detêm a 
vocês, e tudo o que vocês definirem como seu objetivo leva vocês para longe desse objetivo. É 
verdadeiramente um mecanismo habitual da consciência, mas que hoje deve aparecer cada vez 
mais de maneira mais clara. A Luz é evidência, ela é simplicidade, não é busca espiritual, nem 
meditação nem oração. É um estado de evidência. Este estado de evidência aparece em plena luz 
do dia, se eu posso dizer, em vista das circunstâncias atuais - eu não teria dito isso dez anos atrás 
ou mesmo cinco anos - aparece a partir do momento em que vocês soltam, quer dizer, vocês não 
são esse corpo, vocês não são qualquer karma que seja, vocês não são essa história, vocês não são 
suas profissões, vocês não são suas idades, você não são da terra, mas é aí que vocês estão, 
completamente presentes no Aqui e Agora. Quer dizer que vocês demonstrarão a vocês mesmos, 
através do jogo da consciência, que você não depende do seu corpo, das suas histórias ou do que 
quer que seja. Este é o inesperado. 
 
Estejam prontos para o impossível e o inesperado, não há outra verdade, mas enquanto vocês 
acreditam que vocês dirigem ou controlam, isso se distancia de você. Mesmo se vocês viveram, 
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através de suas técnicas anteriores, as subidas vibratórias, certas pedras que ativaram o Canal 
Mariano ou a Onda da Vida, as experiências do coração, mas hoje, e nós temos insistido daqui de 
cima, é muito profundamente diferente. É por isso que o discurso é diferente, porque as 
condições ambientais não têm nada a ver com o que foi nas primeiras efusões do Espírito Santo, 
há mais de trinta, já há trinta e três anos, do que se produziu durante o Casamento Celestes e até 
2012 ou ainda alguns anos depois, e o que existe desde este ano sobretudo. 
 
É uma reviravolta total. Vocês mudaram o quadro de referência, o quadro da vida, de quadro de 
funcionamento, de veículo, de consciência e do mundo. Existe apenas o ego espiritual que acredita 
que a vida se tornará muito agradável sobre este mundo, que os meninos malvados serão presos, 
que as guerras vão parar, que os extraterrestres, os bons, é claro, vão desativar as bombas 
nucleares. Vocês se enganam se você pensam isso. Vocês não têm, em nenhum momento, acesso 
ao vosso coração se vocês pensam isso - e aqui não estou falando do coração na ideia ou na 
cabeça, eu realmente falo do Coração do Coração, a Presença Infinita, da Última Presença, da 
Morada da Paz Suprema - porque desde que vocês o vivam uma vez, vocês não podem mais aderir 
a todas essas quimeras e a todos estes truques, que não fazem mais que passar. Tornem-se 
presentes, humildes, na Infância de Aqui e Agora, e portanto, na espontaneidade e na 
imediaticidade que há ao viver vossa eternidade. 
 
Chegamos no final do tempo reservado. 
 
Ah, o tempo que vocês me deram. 
 
Sim. 
 
Certo. Bem, de qualquer forma, como eu disse, voltarei no final, é claro, sempre para responder 
perguntas e assim poder dizer algumas coisas que eu não precisava dizer hoje, mas que posso 
dizer em alguns dias. Então, bem, eu desejo a vocês, eu não sei o que, almoço ou jantar ou o que 
quiserem. Fiquem bem. Todas as minhas bênçãos os acompanham e não se esqueçam de serem 
verdadeiros e serem preguiçosos. 
 
Até logo, meus irmãos e irmãs. 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Nice Henz Luz 
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OMA - Parte 3A - Setembro 2017 
 
 
Eh bem caros amigos, uma alegria encerrar este encontro com vocês.  Então antes de deixar a 
palavra para vossos questionamentos, duas ou três pequenas informações.  Se voltarmos a nos 
encontrar novamente, desta maneira eu quero dizer, eh bem da próxima vez, eu não aceitarei 
mais nenhuma questão concernente ao menor evento que se desenrola sobre a terra, na medida 
em que esses eventos estão em vias de chegar, portanto não há mais necessidade de vos anunciar 
o que quer que seja nesse nível. Então nós responderemos essencialmente às questões, eu diria, 
ligadas à vossa consciência, não à vossa vida mas antes a tudo o que pode vos parecer relevante, 
se posso dizer, em relação aos questionamentos sobre a Eternidade, sobre o que vocês vivem. E 
não mais questões sobre algum conceito ou algum evento. Uma vez que como eu vos disse, eu 
repito com firmeza, vocês estão nos eventos que vocês esperavam, eu não posso dizer melhor.  Aí 
está, e nós não podemos, além da semana que vos foi anunciada, nós não podemos dar mais 
informações particulares, vocês tiveram o máximo, se posso dizer. 
Aí está. Essa precaução estando dita, nós vamos como de hábito, hoje, tentar responder às vossas 
interrogações na medida do possível. Então, cara amiga, eu te escuto. 
 
Questão : em quanto 
tempo Nibiru deveria estar visível desde a Terra? Seestá próximo, e se a visibilidade de Nibiru é u
m desencadeador, os mausrapazes podem criar um acontecimento  neste momento, bomba atô
mica,vulcão que explode, etc., para fazer de modo que todos permaneçamfechados em 
casa durante alguns dias, até que Nibiru não esteja maisvisível? 
Bem então aí, cara amiga, há duas coisas. Primeiro, ninguém conhece a data e a hora, isso foi 
repetido milhares de vezes.  Eu apenas posso repetir o que acabei de dizer no preâmbulo, na 
introdução, é que vocês estão nesse tempo.  Agora, se é em oito dias, se é em três meses, se os 
maus rapazes vão encontrar alguma coisa que poderia, eu duvido muito, atrasar o curso de 
Nibiru ? Mas desde já, as influências eletromagnéticas, gravitacionais de Nibiru... Nibiru, nós vos 
dissemos, terminou sua volta por trás do Sol, e portanto as influências, as radiações, as vibrações, 
a Luz, as forças eletromagnéticas estão todas prestes a se modificar.  Vocês veem bem o que se 
desenrola sobre a terra, não é ?  Portanto a visibilidade corresponde à vossa consciência e, vocês o 
sabem, ao Apelo de Maria, mas a influência vibratória eletromagnética sobre a Terra e sobre vocês 
já é importante, não é ? 
Portanto eu não posso dar a data.  Agora imaginem que no momento da visibilidade, qualquer 
evento de natureza humana deveria vos confinar em vossas casas, eu não vejo verdadeiramente 
qual seria o significado. Tudo foi feito, e vocês o sabem, desde muitos anos, no jogo da Liberação, 
para tentar frear ou limitar a abertura da consciência, e também os eventos, e eu creio aliás que 
Orionis, que veio há pouco tempo, vos disse que finalmente, mesmo o que vocês poderiam 
nomear, do ponto de vista pessoal, os atrasos ou os retardamentos, representou para a Luz uma 
graça importante, e permitiu abrir sempre mais irmãos e irmãs humanos. E é importante nestes 
tempos particulares. 
Portanto a visibilidade de Nibiru não pode ser freada, a partir do momento em que ele avança, 
certamente sempre em uma velocidade que é variável, mas ele fez sua rotação ao redor do Sol. E 
isso quer dizer que agora vocês são confrontados diretamente, não com sua visibilidade, mas o 
conjunto das modificações Elementares que vocês veem estão diretamente ligadas às interações 
de Nibiru com o Sol, e isso já desde algum tempo é claro, mesmo muito tempo, mas sobretudo 
agora diretamente com os planetas do sistema solar interno, quer dizer Mercúrio, Marte, Vênus 
em uma certa medida, e sobretudo a Terra.  E isso vocês o veem todos os dias.  É a ação dos 
Cavaleiros, a ação das radiações solares, cósmicas, as radiações que não param mais de subir no 
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nível da frequência de ressonância da Terra. Certamente que tudo isso está ligado e interligado. Os 
únicos momentos em que vocês não poderão colocar o nariz fora, não é para não ver Nibiru, é 
porque vocês estarão em estase e em ressurreição, são os famosos três dias. 
Aí está o que eu posso responder, mas não esperem a menor data da visibilidade. Eu posso 
responder que a zona a mais provável começa de fato após o período da semana que acabou de 
ser anunciada, e sobretudo a partir de outubro, mas isso pode ser não importa quando nos dias, 
nas semanas ou nos meses que vêm. Mas isso não esperará um ano, ou anos desta vez, uma vez 
que a volta por trás do Sol foi efetuada, e isso era o mais importante em relação ao 
posicionamento da Terra. Aí está o que eu posso responder para essa questão. 
Então, você pode continuar. 
 
Questão : você pode falar da civilização dos Triângulos, e mais particularmente dos Triângulos 
de Fogo ? 
Mas os Triângulos, vocês os carregam em vocês.  E além disso vosso corpo de Existência é 
constituído desses Triângulos que são os arquétipos de qualquer forma que a consciência toma.  O 
corpo de Existência, isso foi dito, é constituído desses triângulos, cuja vibração é a imagem, se 
posso dizer, da civilização dos Triângulos.  A palavra, aliás « civilização dos Triângulos » não é de 
fato exata, vocês sabem que vocês estão além do antropomorfismo, e que certamente alguns 
entre vocês podem ter uma linhagem que vem dessa civilização, mas não há especificidade a falar 
uma vez que os Triângulos não se agenciam, eles são livres, e não há de todo correlação, analogia 
ou sobreposição possível com a vida em meio aos mundos carbonados.  Isso não tem estritamente 
nada a ver.  E aliás vocês o sabem, esses Triângulos não estão situados no ambiente imediato da 
Terra, mesmo se vocês são portadores de uma linhagem estelar que está ligada a esses Triângulos. 
Então é claro, vocês o sabem, no nível de vossas estruturas de Existência, vocês têm os triângulos 
de Fogo, de Água, de Terra e de Ar, os quatro Elementos se vocês preferem, mais um quinto que, 
para o instante, não retomou sua forma triangular, que é o Éter, uma vez que o Éter está em curso 
de restituição, vocês sabem, é o que se nomeou, ali onde há os quatro Hayot Ha Kodesh, os quatro 
Elementos, quer dizer a pequena Coroa da cabeça.  E todo o resto de vossa estrutura de Existência 
está baseada em uma sintonização com o que representam os Triângulos. 
Portanto falar dos Triângulos não vos serviria estritamente para nada porque não existe nenhum 
ponto de referência para exprimir como eles funcionam. Eles funcionam simplesmente como no 
limite de uma forma da 24ª dimensão, com atributos que não têm nada a ver e que são 
impossíveis de comparar, mesmo com as dimensões antropomorfizadas. Mas eles estão 
onipresentes, enquanto, não os administradores das formas, mas os agenciadores das formas 
segundo os programas estabelecidos pelos mestres geneticistas de Sírius.  Aí está eu não posso ir 
adiante, isso não vos seria de nenhuma utilidade em vossa vivência atual. Nós podemos 
prosseguir. 
 
Questão : sonho de duas noites passadas : vi rochas se destacarem da montanha e enterrarem 
meu companheiro. Observei a cena com calma e distanciamento. Duas meninas pequenas 
estavam no local. Eu as tomei pelas mãos e entramos tranquilamente na casa. O que você diz 
disso ? 
Eu digo simplesmente que, como você disse, havia duas crianças pequenas e não uma. Em seguida 
você vê seu companheiro enterrado sob as pedras ; isso anuncia a morte da personalidade, a 
morte do antigo, e o nascimento da criança interior.  Mesmo se você não foi esmagada, você parte 
com duas crianças, duas meninas pequenas, que não são os meninos, portanto isso evoca o 
aspecto da co-criação do Feminino sagrado, o retorno ao andrógino primordial, e também o 
Caminho da Infância e da Inocência. 
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Tudo isso é muito característico, tanto mais que é um enterro de pedras que vêm da montanha, 
portanto isso vem do céu. Não é um esforço como vocês puderam fazê-lo com as vibrações, as 
meditações, os encontros que nós temos durante esses anos às 19 horas, ou ainda as Teofanias, 
quer dizer que agora isso vos cai em cima, quer vocês queiram ou não. Cada um, é claro, de 
diferentes maneiras.  Mas esse sonho te anuncia uma grande transformação interior, para você 
como para teu companheiro – ligado à Luz, não é uma transformação ligada à você nem a ele, mas 
às circunstâncias coletivas da terra muito breve. 
 
Questão : ao 
que corresponde uma vibração que parte do ponto entre osolhos, contorna os olhos pelas sobran
celhas, contorna a linha damandíbula e se junta ao 10º corpo circundando o rosto? 
Oh é muito simples, talvez vocês lembram que há muitos anos, Um Amigo, eu creio, vos deu os 
gestos para fazer que reuniam o 10º corpo, 11º corpo e o 12º corpo. Aí, você fala não do 12º 
corpo, mas você fala do ponto AL no Triângulo de Fogo que retomou seu sentido normal, se posso 
dizer. Há efetivamente circuitos de vibrações que unem ao mesmo tempo o 10º corpo, o 11º 
corpo, o 12º corpo, e também o que você sente entre as sobrancelhas, a alguns poucos milímetros 
acima. 
É claro, isso está ligado primeiro em linha direta, sobre o eixo mediano, mas há também circuitos 
vibrais que giram ao redor de vossos olhos passando pelas sobrancelhas, passando na frente do 
pequeno chakra do ouvido que está ligado à ampôla da clariaudiência, e vai se reunir 
efetivamente, passando um pouco pela mandíbula, ao 10º corpo.  É simplesmente, eu diria, a 
finalização da totalidade de vosso corpo de Eternidade. E alguns entre vocês, efetivamente, 
começam a sentir essas vibrações, que não são circulações mas, como vocês poderiam dizer, como 
uma onda que ressoa no local, que cria a percepção dos circuitos vibrais, e não mais somente as 
Coroas radiantes e o Canal Mariano. E vocês vão ter a mesma coisa no nível dos pés, quer vocês 
tenham vivido a Onda da Vida ou não, vocês vão sentir os circuitos sob vossos pés.  Há 
efetivamente as linhas de vibração, ou os circuitos, onde a energia ressoa.  Tudo o que vocês 
percebem e que vocês vão sentir, independente das Coroas, independente dos chakras, 
independente das Portas que vocês necessariamente sentem de diferentes maneiras, ou das 
Estrelas, corresponde à finalização do corpo de Existência. 
A Leminiscata sagrada, vocês se lembram, está funcional, a Fonte de Cristal ou 13º corpo está 
funcional, a Merkabah interdimensional pessoal está quase inteiramente constituída para a 
maioria de vocês. E eu vos lembro que as Estrelas de vossa cabeça, por exemplo a Estrela AL, são 
também as funções espirituais, as funções em meio ao corpo de Existência, e o circuito que você 
descreve é um dos circuitos de finalização do corpo de Existência, que coloca em relação o 13º 
corpo, pela grande Coroa da cabeça, com todos os outros circuitos e todos os outros pontos que 
foram ativados já desde muitos anos. 
Além disso, independente do chakra do coração, o corpo espiritual que é o mais difícil de ativar, é 
o 10º corpo, aquele que está ligado à garganta, e portanto enquanto vocês estão confinados pelo 
corpo causal, quer dizer que vocês não queimaram a alma e o corpo causal, essa parte da cabeça 
não pode se ativar completamente.  É o que vocês começam a viver. Então é mais do que uma 
comunicação com a Luz, é realmente, como nós o repetimos, a instalação do reino da Luz, em 
totalidade.  Certamente não é questão de vos cansar com o significado desses circuitos.  Eles estão 
presentes, eles servem a algo, e vocês vão vivê-lo por vocês mesmos ; não serve para nada 
desenvolvê-lo.  É como se vocês me perguntassem como é feito de vocês caminharem, e 
« descreva-me os mecanismos ou para o que servem esses músculos que se contraem e esses 
nervos que se movem ? » 
Vossa consciência, vocês o sabem, não importa qual dimensão, é veiculada pelo corpo de 
Existência, e portanto as percepções que vocês têm, por exemplo de todo o corpo físico, vocês vão 
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começar a perceber, ver, e viver no corpo de Existência. É isso que foi nomeado a 
transubstanciação ou a passagem, não mais da lagarta à borboleta, mas do casulo, que alguns 
vivem, à borboleta. E é isso que é verdadeiramente importante no que vocês têm a viver, são 
diferentes sintomas, diferentes sinais, diferentes vibrações novas e também energias novas, vão 
se manifestar em vocês, diretamente em vossa consciência, mesmo se é claro, você ainda sentem 
o cérebro.  Mas a sensibilidade inscrita no corpo de Existência, em velocidades variáveis durante 
este período, está prestes a aparecer em todos os irmãos e irmãs que despertaram as Coroas, 
mesmo se eles não eram liberados vivos. 
Quer seja que, vocês vão aliás vivê-lo durante os impulsos da Luz, em uma espécie de 
intensificação da vibração, ou do conjunto de vossa estrutura física, ou diretamente pela 
percepção, como isso, dos circuitos do corpo de Existência. Aliás mesmo a percepção habitual da 
Coroa da cabeça está prestes a se modificar, quer dizer que os eixos que unem as Estrelas duas a 
duas, a tripla cruz, a cruz cardinal, a cruz oblíqua e as outras cruzes, estão prestes a se agenciar, e 
vocês o sentem.  Não somente porque vosso cérebro e vossos nervos o sentem, mas também 
porque uma parte de vossa consciência já habita o corpo de Existência, quer vocês percebam ou 
não, facilitando assim a estase coletiva, e também para cada um de vocês, que o vivem. 
Eu te escuto. 
 
Questão : há três sonhos e uma questão de uma irmã. Primeiro sonho, fim de agosto : eu devia 
encontrar meu cunhado e amigos em Paris para alguns dias de feriado.  Minha irmã me 
explicava o encontro por telefone. Aí, eu lhe conto o sonho que tive, neste mesmo sonho, então. 
Espere, em um sonho você conta um sonho ? 
 
Questão : é isso. 
Ah de acordo. 
 
Questão : vi centenas de pessoas em barcos, sobre a água, mortos ou gravemente feridos ; havia 
muito sangue. Eu me via entre elas. Sabia queaquilo tinha se produzido quando de 
um acontecimento coletivoimportante. De repente, reencontro-
me projetada num barco, nesselugar, sozinha, de noite. Aparentemente eu não estava 
morta. HáPresenças ao meu redor, que não 
posso ver. Uma delas, atrás e à minhaesquerda, guia-me. Diz-me: “Vá, agora é preciso ir”. Eu 
devia ir espalhara boa notícia. Eu tomei uma toalha branca e depositei na minha 
frente nobarco. Ela tinha sido manchada de sangue, mas tinha 
sido limpa e estavaquase imaculada. Depois eu avanço sozinha no barco, com apreensão . No 
caminho, me dizem que é necessário desfazer-me do poder que alguémtem sobre mim, 
uma imensa Presença invisível mas sombria, como umvelho, com olhos azul claro. Eu devia enfre
ntá-lo, e desperto. Fim doprimeiro sonho. 
Então o barco sempre significa, no nível do teu cérebro, a noção de passagem, de transição e de 
morte. Portanto efetivamente você morre, mas você está viva em teu corpo de Existência.  E 
certamente restam saldos, é nesse sentido que desde já muitos meses nós insistimos sobre esse 
último face à face efêmero-Eterno, que nós vos falamos das resistências, que não são memórias 
mas que estão presentes sob a forma de hábitos, e, eu diria, de condicionamentos ligados à vida 
na matéria carbonada, aqui sobre a terra. Então o sonho te anuncia muito simplesmente tua 
liberação. 
E os elementos ligados a essa Presença que você julga como sombra, não são senão os saldos de 
teu mundo anterior interior, quer dizer do que você era quando estava viva. Então esse sonho 
anuncia tua transição e tua liberdade. Sobretudo, você mesma o disse, que havia uma toalha 
branca que você coloca no barco, que foi limpa.  A brancura está ligada à transição, e também à 



130 
 

Luz. Quer dizer que qualquer que seja esse evento coletivo que se produziu... então é claro, nas 
inumeráveis profecias, eu não vos escondo que a cidade de Paris arrisca ser sacudida, e isso de 
diferentes maneiras, quer isso seja pelos Elementos ou pelos eventos humanos. Todavia eu te 
lembro que cada um estará exatamente no lugar que para ele é o mais vantajoso, o mais 
proveitoso, para encontrar sua eternidade.  Se é no meio dos elementos climáticos, é o que vos é 
necessário, se é no meio de uma guerra e de uma bomba, é também o que vos é necessário. 
Porque há um elemento, qualquer que seja vosso nível vibratório, qualquer que seja o estado, se 
posso dizer, de vossa liberação, quer vocês estejam no Si, quer vocês começam a sentir as 
energias, quer vocês estejam na vibração, quer vocês sejam liberados, não muda nada ; a 
passagem de um estado a outro, qualquer que ele seja, necessita das circunstâncias particulares. É 
por isso que nós vos dissemos também que vocês estão exatamente no bom lugar. Poderia-se 
tomar montes de exemplos. Vocês têm por exemplo, vamos tomar um exemplo 
preciso.  Imaginem um homem e uma mulher que são marido e mulher, que vivem as vibrações, 
que vivem todos os processos desde muitos anos, e nós vos dissemos que neste momento, vocês 
não têm nada a decidir, nada a mudar. E como por acaso, nos casais, ou mesmo isso pode ser com 
um irmão ou uma irmã, há uma espécie de ruptura.  Isso não quer dizer que vocês vão mudar de 
vida, isso quer dizer simplesmente que para viver a visibilidade de Nibiru, o Apelo de Maria, vossa 
migração ou vossa transição, vossa ascensão ou vossa liberação individual deve se fazer nessas 
circunstâncias aí. 
Portanto é por isso que nós vos dissemos para não fazer projeções, para nada decidir, porque a 
Inteligência da Luz vos coloca muito exatamente onde vocês devem estar para viver o que é para 
viver.  E se é em um engarrafamento ou se é em um avião, isso não tem nenhuma espécie de 
importância. Senão eu posso tratá-los como homens e mulheres de pouca fé. Nós vos informamos 
suficientemente disso. 
Vocês têm, e é normal, quase todos tendência a refletir conforme as coisas continuam. Mas vocês 
sabem muito bem que não há nada que continua. E que talvez em relação a esse irmão ou essa 
irmã, hein, tomei o exemplo de um casal, o Apelo de Maria deve ser vivido despojado de tudo o 
que pode vos sobrecarregar e em alguns casos, um irmão ou uma irmã, um marido ou uma mulher 
pode vos sobrecarregar. Portanto a Inteligência da Luz faz quebrar aparentemente as coisas, mas 
que de qualquer maneira são inerentes ao vosso ponto de vista, ao posicionamento de vossa 
consciência e à maneira na qual deve-se viver melhor o processo da estase, e da liberação, e 
da  ascensão da Terra.  Vocês veem ? 
Outra questão. 
 
Questão : segundo sonho, início de setembro : estou cercada de mulheres e amigos. Ao redor do 
pescoço tenho um pendente de cristal. Havia como uma coroa de cristais sobre minha cabeça. Eu 
me ajoelho e me inclino diante dessas mulheres. É como um ritual, elas me acompanham. Coloco 
minha cabeça e as mãos no solo, cercando a coroa. Passam-se coisas no nível da minha cabeça. 
Depois eu me reencontro com os irmãos e as irmãs com quem falamos de cristais. Fim do 
segundo sonho. 
 
Ah o segundo sonho confirma o primeiro, além disso é cronológico no tempo. Quer dizer, eu te 
disse, no sonho precedente, que se anunciava tua transição. Neste sonho, você percebe o 
desdobramento da Merkabah, que começa, como acabei de vos dizer antes desta questão e antes 
de começar vossas questões, pelo desdobramento do 13º corpo que coloca em vibração, não 
somente a Coroa da cabeça nem a pequena Coroa, mas os eixos que acendem vosso veículo 
ascensional, essa famosa Merkabah, que é a transição entre vossas estruturas efêmeras – física, 
etérica, astral, mental, e portanto causal que se queimou, uma vez que aí é o processo da 
ascensão que se vive – e a coroa de cristal da cabeça, é o desdobramento da Merkabah 
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interdimensional. Isso também faz parte da questão precedente, concernente aos circuitos que 
vibram no rosto ; é a mesma coisa. Portanto esse segundo sonho confirma o primeiro. 
E há ainda um sonho ? 
 
Questão : sim. 
Cronológico ? 
 
Questão : sim. Terceiro sonho no dia seguinte : era noite. Eu vou ao banheiro com uma lanterna 
de bolso. Meu companheiro junta-se a mim, nossa filha nos braços. Ele a coloca no lavatório e 
abre a torneira. Ali, está luminoso. Eu o repreendo porque a água está fria e ela está toda 
vestida.  Eu a tomo nos braços, começo a enxugá-la, e em seu rosto e seu torso, vejo pequenas 
feridas abertas que não sangram, das quais saem grãos de pimenta verde. Ela também as tem 
na boca. Meu companheiro me diz que sem dúvida isso vem do pão da padaria, talvez da 
farinha, e que é necessário parar de comê-lo. Fim do sonho. 
Há coisas que se misturam, aí, com a realidade comum, mas que é visto, o banheiro, a lanterna de 
bolso, a criança lavada na água, vestida, isso é importante, porque a criança, nesse caso, é a 
mesma criança, mesmo se você a identificou como sua filha, é a criança interior. Essa criança 
interior lava suas vestes no sangue do cordeiro, quer dizer é o batismo do Cristo, não o batismo da 
Igreja, mas o batismo da comunhão total com o que foi nomeado a Matriz Crística de Liberdade, 
de Ki-Ris-Ti. Aí está o que eu posso dizer disso. 
Então depois, é claro, há a interrogação do mental, há as feridas, há os grãos de pimenta verde 
que saem da pele. É preciso encontrar, como dizer, o responsável.  Mas isso, eu creio que é uma 
interferência com o mundo ordinário.  Eu não posso dizer mais sobre isso porque eu penso 
sinceramente que isso não tem o mesmo valor do que a criança que é lavada com suas vestes, na 
água fria, mas em todo caso com as vestes. Isso é importante. E depois o banheiro também, é o 
lugar onde se lava, é o lugar onde se limpa, é o lugar onde se maquia, é o lugar onde há água.  A 
Água do alto, a Água do Batismo, é a mesma coisa, e aí, é o batismo que é dado diretamente pelo 
Cristo. 
E tudo isso em quanto tempo, esses três sonhos ? 
 
Questão : do final de agosto ao início de setembro. 
Sim, além do mais a sucessão é muito clara. Certamente há detalhes, como a pimenta, as feridas, 
que simplesmente estão ligadas talvez aos medos em relação ao que se produz.  Inconscientes, 
mas todavia vocês sabem que o desconhecido, mesmo se vocês não têm medo, assim que há algo 
que vos surpreende ou que vos capta, é muito difícil para esse corpo resistir ao movimento ou à 
interrogação, à emoção imediata, é tudo. 
Então, a questão seguinte. 
 
Questão dessa irmã : uma questão sobre minha filha de 21 meses... 
Uma questão sobre ?  
 
Questão : minha filha de 21 meses. 
Ah, é uma outra filha, de acordo. 
 
Não é mais um sonho, é a mesma irmã que coloca a questão sobre sua filha... 
Então eu não posso responder para algum outro, hein. Vamos tentar, mas vamos ver. 
 
Questão : há algumas semanas, ela tem frequentemente crises de nervos, de bater a cabeça na 
terra ou contra a parede. Nós pensamos que o nascimento dos dentes não são a única causa. 
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Em qual idade ?  
 
Questão : 21 meses. 
Ah, perdão. Sim, continue. A criança tem 21 meses ? De acordo. 
Mas vocês sabem, e têm cada vez mais, se observam vossas informações, que a humanidade 
caminha sobre a cabeça. Vocês o veem bem, em qualquer país que olhem. Vocês veem as crises 
ou os atos um pouco loucos que se produzem um pouco por toda parte. Isso é apenas o começo, e 
não há razão para que uma criança, mesmo em um meio espiritual, não seja afetada por esse 
gênero de coisas. 
Então não há entidade, não há possessão, não há doença, há somente uma reatividade, e 
sobretudo nos meios sensíveis, independente de qualquer abertura.  Eu falo da sensibilidade 
energética, ou mediúnica. É claro que isso vai se começar a sentir. Mesmo se ninguém tem a data, 
vocês constatam bem, mesmo ao redor de vocês, que muitos irmãos e irmãs começam a se 
colocar questões sem poder identificar as questões.  Mas eu posso dizer que inconscientemente, a 
cada dia que vai passar, mesmo antes da visibilidade de Nibiru, e sobretudo no decorrer dos 
impulsos da Luz, vocês vão ver cada vez mais reatividade do efêmero, dos hábitos, em relação à 
Eternidade que se instala.  E ainda, como foi estipulado, vocês podem agradecer à Luz, e mesmo 
aos maus rapazes, de ter permitido durar tão longo tempo, porque a preparação foi muito mais 
fecunda, se posso dizer. 
Portanto, eu não sei o que é que... ela me pergunta não o que é preciso fazer, ela queria 
simplesmente uma explicação ? 
 
Questão : ela dá os detalhes, continuo ? 
Vamos. 
 
Questão : pensamos que o nascimento dos dentes não é a única causa. 
Ah isso, está claro. 
 
Questão : começamos um tratamento com plantas e eu faço o que você propôs, de massagear a 
cabeça até os pés. Podemos fazer outra coisa para acalmá-la nestes tempos particulares ? Nós 
pensamos que há uma relação com a forte atividade solar destas últimas semanas. 
Com 21 meses vai à escola ? Não estou certo de compreender. Vocês vão à escola tão jovens, 
agora ? 
 
Questão : a atividade solar, não escolar. 
Bem sim há uma relação, é exatamente o que eu acabei de dizer. E vocês vão ver com os impulsos, 
não são somente as ejeções solares que são as mais importantes, são as radiações cósmicas que se 
produzem quando há os buracos no nível do Sol.  Nós vos dissemos que eram as radiações 
cósmicas que chegam de Sírius, do Espírito Santo em totalidade, e a radiação Ultravioleta do Sol, 
que não necessariamente está relacionada a uma explosão solar, como vocês dizem, hein.  E o que 
se passa para essa criança, o que vai se passar para vocês, e aliás tudo o que se passou desde 
meses, eu vos preveni antes do verão, que se vocês não se mantivessem tranquilos, vocês teriam 
alguns pequenos problemas no nível do corpo.  Eu creio que alguns entre vocês verificaram com 
estardalhaço. 
Permanecer tranquilo não quer dizer ficar enclausurado em casa, é permanecer tranquilo em 
vossa cabeça. Se vocês começam a construir cenários, a ver coisas, a construir histórias, vocês não 
estão livres.  As histórias, vocês têm todo o tempo de vivê-las, e as maravilhosas, após o Apelo de 
Maria, mas não se afoguem nas visões, e mesmo no que nós vos dizemos. É necessário entrar em 
vocês, e quando vocês entram em vocês, não há lugar para as visões, não há lugar para uma 
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história, não há lugar para depois. Há unicamente lugar para a Alegria, para a Teofania. E se vocês 
desviam as energias da Teofania, trabalhando sobre as visões, sobre os sonhos, como vocês faziam 
antes, mesmo se vocês são liberados vivos, vosso corpo vai sentir isso passar. Quando nós vos 
dizemos para permanecer... para serem preguiçosos, ficarem tranquilos, quaisquer que sejam 
vossas atividades obrigatórias, é em vossa cabeça que é necessário parar de elaborar os cenários. 
Mesmo se vocês têm visões, quaisquer que elas sejam, não as alimentem, elas vos distanciam do 
coração, neste momento. 
E isso, todos vocês vão viver, e muitos entre vocês vivenciaram as advertências.  As advertências 
se amplificaram neste verão, e há mesmo aqueles que quebraram ossos, outros que tiveram 
problemas vasculares, e problemas muito mais graves.  Então, o que é que vocês querem ?  Viver 
tranquilamente os três dias do Apelo de Maria ? Ou se encontrarem na incapacidade de 
desaparecerem nos primeiros tempos, devido mesmo ao que vocês despertaram com vossa co-
criação consciente, ela se exerce no coração e não na manifestação da consciência neste 
mundo.  Vocês veem ?  Portanto a criança, efetivamente, faça-a tomar contato com a realidade, e 
todos vocês estão submetidos a isso. E por outro lado, quando eu digo que vocês estão 
exatamente no bom lugar, se vocês quebraram alguma coisa, é também o bom lugar, o que quer 
que vocês digam, e o que quer que isso vos incomode. 
Se vocês aceitam isso, vocês vão reencontrar a Alegria muito rápido, e pelo contrário se vocês 
persistem, vocês vão ter sofrimentos físicos, concretos, que vão vos obrigar, de algum modo, pela 
Inteligência da Luz, a cessar. A cessar de utilizar vosso mental, vossas percepções, para alimentar 
este mundo e para alimentar a pessoa. Quando nós vos falamos de vacuidade, de Coração do 
Coração, não há visões, não há mundo a ver, é ficar tranquilo.  Viver a Alegria não tem 
necessidade de suporte, de visões, de imagens e de discursos ou de experiências, uma vez que é 
além de qualquer estado. Então deem-se conta, através do que pode chegar aos irmãos e às irmãs, 
que vivem as vibrações, não é ? Vocês vão se encontrar confrontados a grande problemas, mas em 
finalidade, isso permitirá vossa ascensão ou vossa liberação. 
Então é claro, é necessário aliviar. Para uma criança de 21 meses, não é o mental, mas talvez é o 
ambiente dos pais, talvez com pais que foram muito protetores, que idealizaram demais, que 
confinaram demais seu filho ao invés de liberá-lo.  Vocês sabem que é muito fácil, para os pais, 
sem o ver, e mesmo abertos, passar da educação na Luz à necessidade de controlar, à necessidade 
de dirigir, de proteger a criança.  Mas isso, não é uma vida. E além disso se é a irmã que colocou 
uma questão há alguns meses, isso é apenas a consequência direta do que tinha sido perguntado, 
os dentes não têm nada a ver nisso, sobretudo com 21 meses. Portanto é tempo talvez de corrigir 
um certo número de coisas.  Há medos que são projetados sobre as crianças, é constante, porque 
os pais sempre têm medo que o filho se machuque, mas hoje, depois de um ano, como vocês 
estão na co-criação consciente, se vocês emitem um medo, de um acidente ou do que quer que 
seja, sobre uma criança, vocês acreditam que ela vai se sentir em alegria ? Não 
verdadeiramente.  E por exemplo, esse gênero de reação é perfeitamente característica. 
Então, massagear, efetivamente, fazê-la tomar contato com a realidade, e sobretudo, sobretudo, 
parar de proteger, parar de ter medo.  Então é claro, eu o repito, quando se é pai, e sobretudo se 
é a primeira vez, o medo é uma salvaguarda, mas em relação ao que se desenrola neste momento, 
é antes incômodo. Aí está o que eu posso dizer disso. Se é a mesma irmã, hein, eu não sei. Além 
do mais, com... é a mesma pessoa que teve os sonhos de há pouco? 
 
Questão : sim. 
Além do mais, com os sonhos de liberação que se produzem... então agora eu compreendo 
melhor o terceiro sonho, onde o companheiro lava sua filha vestida na água fria, e a mãe que se 
inquieta, que seca a criança. Então é uma mãe incubadora, uma mãe protetora, isso desemboca 
sempre em mães abusivas.  E na época em que vocês vivem, e sobretudo com as crianças que 
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encarnaram desde alguns anos, vocês não podem funcionar segundo o modelo habitual. Bom, não 
é grave, não há nada de dramático, mas isso necessita de um reajustamento, não da criança, hein, 
é necessário massagear, de acordo, mas é sobretudo o papai e a mamãe que devem se reajustar. 
Então, continuamos. 
 
Questão : foi dito que o cérebro não entende a negação, e foi-nos ditoigualmente para 
dizer “eu não sou este corpo, eu não sou esta pessoa”… 
Não é uma negação, é uma verdade. 
 
Questão : … o que se passa ? 
Eh bem eu vou responder. 
O cérebro não conhece a negação, mas quando vocês dizem ao vosso cérebro : « Eu não sou este 
corpo », ele o sabe. Aí não é uma negação, em outro sentido, é a verdade. 
O cérebro não conhece a negação, mas quando vocês dizem ao vosso cérebro : « Eu não sou este 
corpo », ele o sabe. Aí não é uma negação, em outro sentido, é a verdade. Digam, se vocês 
querem : « Eu sou puro Espírito », mas eu duvido que isso funcione para vosso cérebro, porque aí, 
o ego vai se interpor.  E por outro lado, a refutação e a não-identificação ao corpo não é uma 
negação, é a verdade. É bem por isso que nós vos dissemos para repetir : « Eu não sou este 
corpo ». Isso não se dirige ao vosso cérebro e vosso cérebro o sabe, que vocês não são esse 
corpo ; vocês, vocês não o sabem. Sobretudo a afirmação da refutação : « Eu não sou este corpo », 
não age sobre a sede da identidade que, eu vos lembro, é o cérebro mais profundo, o mais 
arcaico, aquele que foi confinado pelos maus rapazes.  No nível do neocórtex, que corresponde a 
ser o relé da consciência, aí não é uma negação, e a negação, ela não é reconhecida pelo cérebro, 
mas aí dizer : « Eu não sou este corpo » é uma afirmação e não uma negação. 
É necessário não misturar as coisas. Por exemplo se vocês dizem : « Eu não quero estar doente », 
vocês estarão doentes, mas quando vocês dizem : « Eu não sou este corpo », o cérebro não está 
na negação. Não é uma frase negativa ou de negação, é ao contrário uma frase que toca com força 
a única verdade aqui neste mundo.  Vocês veem, é perfeitamente a mesma coisa. Vamos, outra 
questão. 
 
Questão : você pode desenvolver sobre a noção « dar-
receber », ascaracterísticas dos nossos hábitos usuais em nossa vida, em relação como feminino 
e o masculino? 
Eh retome… « dar-receber », eu não compreendo bem. Eu escutei tudo mas eu não vejo bem a 
relação entre « dar-receber » e o resto.  
 
 
Questão : … precisar o ponto de equilíbrio dessas duas polaridades, para estar no Coração do 
Coração. 
Mas o Coração do Coração, o ponto de equilíbrio, dar e receber o que quer que isso seja, isso se 
situa neste mundo.  Agora receber... é preciso não confundir isso com o serviço, não é?  O serviço, 
quando ele é espontâneo, hein, não é um serviço decretado em uma forma de Yoga para purificar 
alguma coisa, quando vocês estão no serviço e na doação, espontaneamente, se poderia dizer que 
há um movimento de exteriorização. Não de todo, porque a doação espontânea é a consequência 
direta do Coração do Coração, uma vez que não é a vontade, ou uma ascese, ou uma decisão 
ligada a um Yoga, por exemplo da devoção ou da doação. A doação se faz naturalmente, portanto 
isso não acarreta na noção... é por isso que as palavras « dar-receber », aí, eu não compreendo 
bem o que isso vem fazer. Passa-se de uma dialética onde vos foi dito para nada fazer e estar no 



135 
 

coração, na intimidade, entrar em vocês, mas sempre vos foi dito para continuarem a viver vossas 
obrigações, não se dirige à mesma coisa. 
Se vocês tomam tudo ao pé da letra assim, vocês não vão sair da pousada. Hein, eu estou seguro 
que... é como quando nós vos dissemos que vocês não são esse corpo, não é questão de rejeitar o 
corpo, são vocês que estão dentro, não, parece-me ? Da mesma maneira aqui, colocar em 
equação « dar-receber » com « ficar no coração », mostra uma incompreensão do primeiro 
sentido das palavras.  E a terceira parte, era masculino-feminino ? Eu não compreendi. 
 
Questão : você pode desenvolver sobre a noção « dar-
receber », ascaracterísticas dos nossos hábitos usuais em nossa vida, em relação como feminino 
e o masculino? 
Mas eu não vejo a relação com o masculino e o feminino, eu não compreendo, aí, hein. 
 
Questão : … precisar o ponto de equilíbrio dessas duas polaridades, para estar no Coração do 
Coração. 
Mas o Coração do Coração é também o momento em que não há mais o masculino e o feminino. É 
a ativação que vocês vivem neste momento, entre o 13º corpo e o 12º corpo que, eu vos lembro, é 
o Andrógino primordial.  Isso não concerne aos movimentos da energia, ou à expressão de uma 
personalidade masculina ou feminina, é a integração e a fusão dos dois. Portanto enquanto vocês 
concebem « dar-receber », « masculino-feminino », vocês permanecem em uma dialética de 
dualidade. O irmão ou a irmã que colocou a questão está aí ? 
Grande silêncio. 
Aí, há uma confusão no sentido primeiro das palavras. Quer dizer, há uma espécie de confusão 
entre a Eternidade quem quer... é alguém que não vive a Existência e que quer se aproximar, 
intelectualmente, pelos conceitos. É isso que é necessário que esse irmão ou essa irmã 
compreenda.  O mental, será sempre dual. Portanto « masculino-feminino », seja que isso faz 
referência ao Masculino sagrado e ao Feminino sagrado, quer dizer a co-criação consciente, e 
portanto está relacionado à androginia primordial, mas isso não tem nada a ver com vosso sexo ou 
o fato de viver vossa vida. Nós não estamos nos conceitos que é necessário elucidar 
intelectualmente, nós estamos em uma vivência. Mas não se agarrem às palavras que nós vos 
dissemos no sentido que vocês pensam, vocês.  Nós falamos, se possível, geralmente do sentido o 
mais comum, mas não de sentidos particulares ou  se servir de palavras, de conceitos, vibrais, uma 
vez que nós todos doravante falamos acompanhados do Verbo, vocês o vivem, vocês o sentem, 
como quando vocês estão nesse estado, mas não  levam isso ao conhecido. 
É alguém que busca compreender. Mas nenhuma compreensão, hoje, pode vos ser de alguma 
utilidade. É por isso que eu disse que da próxima vez, eu não falarei de conceitos, mas vocês me 
interroguem sobre o que vocês vivem. Não sobre conceitos como estes, isso avança para nada, 
isso apenas prova, efetivamente, que vocês tentam se apreender de alguma coisa que é 
inacessível e de colar isso ao que vocês conhecem e vivem usualmente, como foi dito, ou 
habitualmente.  Apreendam bem, e nós os dissemos, uns e outros a cada vez, que mesmo se é 
vossa pessoa quem escuta as palavras, há algo que é tocado, que está além de vossa cabeça, que 
age diretamente sobre vossa consciência. Então se vocês levam, mesmo se vocês não o veem, o 
que são palavras vibrais, mesmo se é a mesma palavra, e vocês levam isso ao conhecido, não serve 
para nada. 
Aliás eu ainda não entendi a questão, a não ser que compreendi que essa pessoa maneja os 
conceitos, e não ainda uma vivência.  Os conceitos, eles vão  também desaparecer uns após os 
outros, como vossa memória.  O que é que vocês vão fazer se vocês têm o hábito, mesmo vivendo 
as vibrações, de se servirem de vossa cabeça ? Sirvam-se de vossa cabeça para conduzir o carro, 
para regular vossas relações humanas, para fazer vossas obrigações, mas não misturem a cabeça 
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ao que se vive no nível da consciência e do vibral.  Caso contrário, vocês se prejudicam sozinhos, e 
então isso acarreta resistências, e o que eu disse, as lesões. 
Da mesma maneira, se vocês começam a viver as experiências muito fortes, contatos com os 
povos da natureza, é claro que vocês podem partilhar ou trocar, é mesmo útil, mas se vocês 
começam a elaborar hipóteses para outra coisa do que vossa consciência, quer dizer sobre uma 
tradução na vivência efêmera, isso vai resistir, isso vai fazerboum.  Façam bem a diferença, eu 
penso que nós temos insistido suficientemente sobre isso. Não alimentem o efêmero do que 
vocês vivem como Eternidade, não é o objetivo. É por isso que as mudanças de ponto de vista da 
consciência, eu não falo mesmo de Ascensão, de Liberação, de Coroas radiantes, uma vez que aí 
agora é independente da vibração. Observem vosso ponto de vista, de onde é que vocês olham as 
coisas ? Vocês trazem tudo para vocês, enquanto pessoa, onde vocês deixam a Luz e sua 
Inteligência trabalhar ?  Nós todos temos o reflexo, desde tempos imemoriais, de nos 
apreendermos das experiências e de elaborar histórias.  O que é vivido, que isso seja pelo vibral, 
que isso seja na natureza, qualquer evento que se produza, não tem de ser explicado, 
interiormente.  Vocês têm necessidade de explicações para saber o que está em falha no carro, ou 
em vosso corpo, mas não em vossa consciência. 
Quando nós dissemos e repetimos sem parar : humildade, simplicidade, ser preguiçoso, deixar 
estar, vocês compreendem finalmente o que isso quer dizer, fundamentalmente ? Ou vocês ainda 
estão a caminho de buscar amendoins em todos os lugares ? Aí, não é mais a bicicleta que gira, 
hein, é o corpo que vai quebrar.  Nós vos prevenimos desde mais de um ano. Onde está a 
espontaneidade, onde está o instante presente, assim que você agarra uma experiência ou uma 
vivência para projetá-la neste mundo ?  Mesmo se efetivamente eu interpreto os sonhos que são 
talvez indicações. Não há nada mais difícil do que a simplicidade, para o mental, porque na 
simplicidade, não há nada a explicar, há somente a Alegria que se manifesta.  Portanto cabe a 
vocês se posicionarem, em função do que se apresenta na tela da consciência. 
Por exemplo, para aqueles entre vocês que estão habituados às vibrações, à Onda da Vida, à 
Coroa da cabeça, vocês não vão me dizer que ainda estão a caminho de estudar o que vocês 
sentem como Estrela, para o que isso serve, o que é que isso quer dizer, o que é que eu posso 
fazer disso ?  Deixem as coisas se fazerem, é natural.  É como se vocês estivessem prestes a 
caminhar, e vocês se perguntam qual é o músculo que se coloca em movimento.  Não, 
caminhem !  Não se sirvam dos hábitos da pessoa e do mental para viver em Existência.  Os dois se 
fusionam, e o efêmero se distancia cada vez mais. Mais vocês serão simples, mais vocês estarão no 
abandono, no sacrifício, mais vocês viverão a Eternidade. Vocês não podem chegar a nada com 
vossa pessoa. É a vibração que faz o trabalho, é a consciência, nós vos dissemos de todas as 
maneiras possíveis. 
Mas aí, são os últimos impulsos da Luz, então retifiquem um pouco o ponto de vista. Sirvam-se de 
vossa pessoa para a vida da pessoa, no que vocês têm a fazer, no prazer de encontrar um filho, os 
amigos, os irmãos, as irmãs.  Aí sim, mas quando vocês vivem um mecanismo vibratório ou de 
consciência, não o tragam na consciência ordinária, deixem desenrolar-se, não se apreendam de 
nada. Visto que aí, isso vai vos jogar voltas que serão bem mais graves do que ter problemas de 
tornozelos, de ombro, de quedas, de perdas de consciência, ou problemas vasculares. Mas talvez 
para vocês isso deve ser assim, mas eu penso que mesmo assim é mais agradável viver isso 
tranquilo ao invés de ter um sofrimento, qualquer que ele seja,  que vai bloquear ainda mais vossa 
pessoa. Quando vos chega alguma coisa, mesmo se vocês são liberados, isso quer dizer que vocês 
deixaram a pessoa conduzir o que vocês são.  Não há outra alternativa, é terrivelmente simples. 
Vocês o veem por exemplo, em relação aos últimos medos. Eles se iluminam com evidência. Isso 
não quer dizer que vocês estão submissos a esse medo, isso quer dizer que vocês o veem. São 
vocês que dão corpo a isso. A iluminação da Luz vos dá a ver o que é para atravessar, e vocês, 
vocês se apreendem disso. É o único problema que pode existir, não há outro. Não há nenhum 
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karma que se mantenha, não há nenhuma ferida do passado que se mantenha, é somente vosso 
comportamento, e vossa atitude, que não está em acordo com a Luz – que vocês são, no 
entanto.  E é essa passagem, o face à face último, de dissolução do efêmero na Eternidade, que 
vocês vivem, mesmo antes do Apelo de Maria. 
Além disso se vocês são a Eternidade, quer vocês sintam as vibrações ou não, hoje vossa vida deve 
se desenrolar, quaisquer que sejam vossos problemas, qualquer que seja vossa idade, quaisquer 
que sejam as faltas, ou quaisquer que sejam os conflitos, com a mesma Alegria. Se vocês deixam a 
pessoa retornar à frente, vocês vão ser levados pelo medo, pelas dúvidas, pelas raivas, e 
sobretudo pelo corpo que vai vos deixar. Eu disse e eu o repito hoje, isso não são piadas. Vocês o 
vivem todos os dias, não é ?  Mas ainda uma vez, não vale a pena culpar visto que vocês sabem de 
qualquer maneira que não é uma questão de bem ou mal, é que o conjunto das circunstâncias de 
vossos diferentes pontos de vista vos colocam face ao que, para vocês, é resolutivo. Mas 
sinceramente, eu penso que é mais agradável viver as coisas leves do que as coisas um pouco 
pesadas, não é ? 
E enquanto vocês não compreenderem que não são vocês, mas a Luz, a Graça agora, quem tomou 
a retransmissão, para os fenômenos interiores, mas vocês o têm, o testemunho, no desenrolar de 
vossa vida.  Se vossa vida, qualquer que seja vosso estado, quaisquer que sejam as dificuldades de 
dinheiro, as dificuldades familiares, se vocês estão na Alegria, por que sair da Alegria ? Porque a 
pessoa tenta se imiscuir.  E isso vai se tornar, isso, se vocês não viram, cada vez mais flagrante, e 
eu diria mesmo, cada vez mais quebradiço. Então, cabe a vocês verem. 
Outra questão. 
 
*** 
 
Tradução do Francês: Ligia Borges 
https://lestransformations.wordpress.com/2017/09/18/o-m-aivanhov-partie-3-septembre-2017/ 
  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/09/18/o-m-aivanhov-partie-3-septembre-2017/
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OMA - Parte 3B - Setembro 2017 
 
 
Questão: tenho duas perguntas. A primeira é um sonho, na noite anterior a um tratamento 
vibratório. Estou dentro de uma casa que parece ser a minha, situada num local muito animado. 
Atrás do vidro amarelo da porta de entrada, eu observo o lugar. As pessoas conversam ou 
circulam numa atmosfera pacífica, e as crianças brincam. De repente, aparece uma pessoa ao 
fundo, em frente da minha casa. Ele avança e todas as crianças o olham e se afastam, abrindo 
caminho à sua passagem. Os adultos também param. Veste uma túnica comprida castanha e 
tem uma aura particular à volta da sua cabeça. Tudo silencia e de repente a multidão escreve: " 
É santo A...". ( No sonho o nome estava completo mas quando acordei, tinha esquecido ). Sinto 
que é mesmo ele e fico espantado de o reconhecer não tendo jamais ouvido o seu nome. Olho 
para ele através do vidro amarelo, ele avança até minha casa. Estou admirado perante o lado 
extraordinário da situação pois parece que é a mim que ele vem ver. Chega ao pé da minha 
porta, tenho dificuldade em acreditar, e aí, aturdido, vejo o seu corpo ser absorvido numa 
espécie de turbilhão ou vórtice, se formando ao nível do seu coração e desaparecendo 
totalmente a esse nível. Fico sem voz, num sentimento de arrependimento e de frustração de 
não ter conseguido comunicar com esse ser de Luz e conhecer a mensagem que ele vinha 
transmitir-me, e também fico em alegria profunda. Desperto. Podeis esclarecer sobre o sentido 
desse sonho? 
 
Perfeitamente. Então para já, tu estás na tua casa. A tua casa, é o teu corpo mas é também a tua 
casa, veremos depois que nesse caso preciso, não é a tua casa é o teu coração. De qualquer 
maneira tu mesmo descreves que a porta é envidraçada em amarelo, isso é importante, o vidro 
amarelo. Tu vês um personagem, um santo, pouco importa o seu nome, mesmo se o reconheces, 
em todo o caso, um ser considerado no inconsciente como próximo da Fonte, da Luz, do Amor, de 
tudo o que quiseres, qualquer que seja o Santo em qualquer religião que seja, mesmo se não se 
nomeie de Santo, por exemplo no Oriente, é a mesma coisa. O que é que se passa? Tu conheces a 
pessoa, mesmo se nunca a viste, e aí o que é que se passa? Chega à frente da tua casa e 
desaparece. E tu dizes a ti mesmo que não conseguiste receber a mensagem, nem o que ele tinha 
a comunicar, mas hoje, para ti como para toda a gente, e isso vos foi dito pelos Povos da Natureza, 
o importante, não é o blá blá blá das palavras e a conversa, o importante é a comunhão, a 
Teofania, o resto não tem importância, senão para alimentar a pessoa. 
 
Além disso, tu mesmo o dizes, as crianças que brincam reconheceram esse grande Santo, tu 
também, ainda que nunca o tenhas visto, então, é a sua natureza, a sua energia, a sua Presença, a 
sua irradiação, que não reconheceste, e desaparece num vórtice do coração. Não tens que ter 
nenhum arrependimento, simplesmente o que tu esperavas, como dizes, era uma comunicação 
em palavras, como de costume, mas o mais importante, é a reconexão e a comunhão, não a 
comunicação. Porque a comunicação, mesmo se for importante, e o Arcanjo Anael  falou 
exaustivamente, durante anos, sobre o assunto, no relacionamento há sempre dois, na comunhão, 
no Coração do Coração, há apenas Um. Trata-se de iluminar essa comunhão, não se trata de trocar 
palavras ou experiências que possam ser partilhadas depois. Vocês se alimentam do vosso 
Coração do Coração. Então, em todas essas palavras usadas noutros sonhos, o importante não é a 
mensagem.  
 
É certo que há elementos que nós vos damos, mas como vocês viram durante esta semana, trata-
se de processos vibrais. É claro que há informação, mas essas informações, se queremos ser 
honestos, poderiam ser dadas em trinta segundos, um minuto. Então porque é que nós ficamos 
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por vezes tanto tempo? Porque é a comunhão que é importante. Para lá das palavras, há o Verbo, 
e para além da compreensão, há o Coração. Então, a Comunhão, a Teofania, é o que é para ser 
vivido, e não a transmissão de alguma mensagem que lhes agrade ou de algum aviso. Não 
esqueçam que estão passando de uma consciência efémera para uma consciência eterna. Nesta 
consciência do vosso corpo de Eternidade, não há palavras, não há conceitos, apenas vibrações, 
isto é, Conhecimento. Todo o conhecimento, toda a informação, estão aí. É por isso que vocês 
estão fazendo essa aprendizagem e é por isso que ficamos por vezes bastante tempo, pois se 
quiserem ser objetivos, toda a mensagem, por exemplo o que vos foi transmitido pelas irmãs 
Estrelas, poderia ter sido reduzido a poucas linhas. Mas o resto é importante, não as palavras mas 
esse estado de Comunhão. Não se prendam nas palavras. 
 
Então, é esse o significado do teu sonho. Para mais, tu mesmo dizes que foi antes de um 
tratamento vibratório, creio, na véspera. O que é que te é transmitido através desse sonho? Não 
tentes ver. Claro, sentes e vês as energias, mas entra em ti e deixa acontecer o que acontece. Em 
última análise, o que acontece num tratamento vibratório não é importante, qualquer que seja o 
extraordinário que aí se passe, o único testemunho que pode interessar é: será que ficaste melhor 
na tua consciência, no teu corpo, na tua vida? Tudo o resto é apenas experiência. Vocês irão ter 
bastante tempo para viver todas as experiências que quiserem, depois, e sabemos bem que nesse 
face a face último, coletivo, vocês as terão à farta, sobretudo quando os últimos véus caírem. Aí, 
irão ver muitos seres. Nesse momento, o que ireis fazer? Entrar em vocês mesmos ou procurar 
conversa? De qualquer modo, não será possível conversar, pois nesse momento estarão em 
estase. 
 
É o que tenho a dizer sobre esse sonho. Tu viveste o encontro, não como esperava a tua pessoa, 
mas sim como o viveu o teu coração, pois como te disse, essa casa com a vidraça amarela em 
frente, a cor amarela, não é a cor do ouro, é a cor do ego. Então o ego, vem bloquear esse género 
de informação, quer dizer de mensagem, de comunicação, para que apenas reste a essência vibral 
desse contacto, e é tudo. O essencial está aí, nada perdeste, muito pelo contrário. Então, outra 
pergunta. 
 
Questão : segunda questão : há dois meses, em minha casa, vi à minha frente uma silhueta 
branca de um ser de Luz. Aproximou-se e senti uma abertura enorme do meu Coração, e vi esse 
ser de Luz ser aspirado pelo meu Coração e desaparecer da minha vista.  
 
Ele não desapareceu, ele entrou em ti, mostrou-te que está em ti. E quando o vês desaparecer por 
detrás da tua vidraça, onde é que ele desaparece? Em ti, é idêntico. Então, continuemos, com 
licença.  
 
Questão : Este evento, cerca de um mês antes do sonho, estará relacionado com ele? 
 
Então, já respondi antes. Sim, é claro. Mas esses sonhos são para mostrar que realmente vives 
coisas magníficas, no entanto, nestes momentos de Graça, em relação à espiritualidade, em 
relação às visões, mesmo em relação às vibrações, o importante é ficarem tranquilos, não se 
deixarem arredar nem pelo corpo, nem pelo mental, nem pelas emoções, e ainda menos pelas 
dúvidas. Deixem que se viva o que é para ser vivido, e aí vocês irão encontrar a alegria do instante 
presente. Com efeito, há um aprendizado nesta sobreposição, e sempre temos dito que todas as 
portas se estão abrindo, mas tentem, se possível, não alimentar a experiência mas sim manter o 
Coração do Coração. É isso o mais importante, a experiência serve apenas para isso, não para ser 
repetida ou para ser compreendida. Lembrem-se, o papel da mente é compreender. Agora, vocês 
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estão diante de acontecimentos que vos ultrapassam - ainda que vos explique os sonhos e outras 
coisas - e que vos ultrapassarão cada vez mais, naquilo que sois enquanto personagens. 
 
Então, todas essas expressões, repito, " fiquem tranquilos", " humildade", " simplicidade", é isso, 
quaisquer que sejam as experiências, e haverá cada vez mais, o importante não é a experiência, é 
a comunhão que daí resulta, isto é, o que vai contribuir para a instalação no Coração do Coração. É 
a única coisa essencial, tudo o mais apenas nutre a pessoa, o personagem e a história, e afasta do 
coração. Isso não quer dizer que devem recusar as experiências, mas sim que devem ser 
transparentes, não se prenderem no entendimento, não ficarem retidos por nada, deixarem 
passar o que é passageiro, e aí descobrirão a totalidade da Jóia sublime, o diamante do Coração, o 
tetrakihexaedro, a Fonte de Cristal que aí está conectada. E aí vocês não têm necessidade de nada 
mais, é uma Alegria que nada pode igualar, é um êxtase, até uma íntese. 
 
Continuemos. 
 
Questão : ela finaliza dizendo: " obrigada por me esclarecer sobre estes eventos e por ficar 
connosco nestes tempos." 
 
Sim, agradeço também por me ter permitido responder mais exaustivamente em relação ao que 
se está a passar. Percebam bem que vocês não são nada do que é passageiro, vocês são a 
imutabilidade, então, não alimentem ... experiências, elas são incontáveis, haverá mais e mais. 
Viram isso com os Povos da Natureza, mas já nessa altura, nós dizíamos que o importante não é 
viver a experiência para a compreender ou para depois a partilhar, mas para permanecer cada vez 
mais no Coração do Coração. Tudo o resto flui a partir daí, a Paz, o ponto de vista, as vibrações, 
tudo. 
 
Vamos continuar. 
 
Questão : uma irmã Estrela disse que durante a semana entre 22 e 29 de Setembro, era preciso 
estar num ambiente natural... 
 
Não necessariamente. Acho que foi aconselhado, no caso de ser possível. Não há aí obrigação. De 
qualquer maneira, mesmo que trabalhem, se a Inteligência da Luz decide que vocês devem estar 
na natureza, ireis ter uma paragem no trabalho que permita estar lá. Um carro irá avariar,  terão 
qualquer impedimento, mas não serão vocês a decidir. Não irão viver o ambiente natural todo o 
tempo, vinte e quatro a vinte e quatro horas em plena natureza, não é? 
 
Questão : ... isso quer dizer para irmos para a natureza ou para ficarmos no nosso ambiente 
habitual? 
 
É irem para a natureza se tiverem a oportunidade, de acordo com o que a vida lhes oferece. Tenho 
sempre explicado, por exemplo, no caso de irmãos e irmãs que se separam neste momento, ou 
um casal , é para ficarem tranquilos. É claro, logo que haja separação, irão pensar no coração 
partido, nas diligências que há a fazer nesse sentido e tudo o mais, mas, aí também, fiquem no 
instante, e isso significa que não têm de entender, apenas viver, antes de mais nada. É claro que 
sei bem que com o mental, todos precisam, todos precisamos entender e explicar. Mais uma vez, 
sirvam-se do pouco que resta do mental para realizar a vossa vida efémera, mas não para as 
experiências, os eventos que acontecem a nível vibral, a nível da Luz. 
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Continuemos. 
 
Questão : sonho de um irmão, de há dois anos atrás : estou perante um Draco. Uma armadura 
de prata branca encaixa-se no meu corpo. Este transforma-se num leão. Tenho uma espada e 
luto contra o Draco. 
 
Um momento, o que é que se transforma num leão? 
 
Questão : o corpo do irmão. 
 
Está bem. 
 
Questão : ... assim que é morto, ele reaparece, o seu olhar parece de jogador. Depois de cortar 
uma dezena em pedaços, que reaparecem gradualmente, decido afastar-me pela esquerda. Há 
uma estrada ladeada por árvores. Corro, sentindo o poder deste novo corpo, depois salto de 
árvore em árvore, sobre as quatro patas, como um leão livre e divertido. Na manhã seguinte, Li 
Shen explicou que durante esse sonho tinha vindo ensinar-me a Dança do Silêncio para que eu 
pudesse transmiti-la aos outros. Pode desenvolver em relação ao contacto com o Draco e com 
esse olhar desafiante que parecia divertir-se com tudo, especialmente com a morte? 
 
Mas não há morte para os Dracos nem para os Arcturianos. O corpo de leão significa 
simplesmente que tens uma origem ou uma linhagem arcturiana que se expressou. Os Arcturianos 
adoram lutar e os Dracos também. Mas, para vocês aqui, para todos nós quando estamos 
incarnados, se nos cortarem a cabeça morremos, enquanto que no sonho, como dizes, bem podes 
cortá-lo em pedaços que ele reaparece, pois não há morte, mesmo nos mundos intermediários 
dos Dracos. Não pode existir a morte, sobretudo quando não há matéria carbonada aprisionada, 
podem lutar por toda a eternidade, se vos apetecer, são apenas jogos. Para vocês, infelizmente, 
não é um jogo, é preciso fazer o luto, é preciso passar pela morte e tudo o mais, mas lá, mesmo 
que sejam mortos eles não morrem. É o que posso dizer. Então, foste revestido da tua Eternidade 
através de uma das tuas linhagens ou da tua origem, e pudeste verificar por ti mesmo que os 
combates são um jogo. Tu mesmo disseste que o Draco tinha um olhar de jogador.  
 
Questão : é o que ele mostrou. 
 
Bem, isso é normal. Os Arcturianos, mesmo que participem ativamente na liberação deste mundo, 
sabem que é um jogo. Bom, de acordo, um jogo doloroso quando estamos incarnados, mas 
porque nos esquecemos de que é um jogo e além disso não temos a possibilidade de ressintetizar 
um corpo, em terceira dimensão dissociada. É preciso passar pelo encontro entre um 
espermatozoide e um óvulo; esse não é o caso, em outras dimensões. A morte não existe quando 
se está no corpo de Existência. Apenas aqui na Terra e nos mundos confinados é que a morte é um 
drama. No entanto, vocês sabem muito bem que os irmãos e as irmãs que têm experiências de 
morte eminente, é quando regressam ao corpo que aí sentem a morte. Sentem-se dez vezes mais 
vivos fora desse corpo do que nesse corpo, isso é uma realidade. 
 
Então, aqui também, essa experiência é muito interessante, ela traduz a revelação da 
imortalidade, a revelação de uma linhagem ou de uma origem, e mostra que a luta é um jogo. Na 
verdade, é uma arte, mas não aqui neste mundo. Além disso, entre os irmãos dos mundos 
unificados, não há armas de destruição massiva. Os combates, tal como é descrito aqui, são feitos 
com armas que não projectam nada; a mais comum é o que chamam uma espada, uma vez que, 
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em combate, o contacto deve ser cara a cara. A guerra onde há um chefe de estado que ordena : " 
vamos lançar uma bomba em determinado lugar ", onde há o soldado que atira sobre um 
desconhecido que está à sua frente, isso não é leal como nos combates entre os Dracos, os 
Arcturianos e outros povos; eh, há outros povos que nunca lutam, nós, os Vegalianos, por 
exemplo, não temos nenhum interesse por esse tipo de demonstração, isso não nos daria 
qualquer prazer, e além disso a espada seria muito densa para nós, mas para esses povos isso não 
representa nenhum problema. Eles vivem a sua Eternidade. O corpo de Existência nunca pode 
desaparecer, qualquer que seja a sua aparência. Além disso, este irmão diz que se transforma num 
leão e tem uma armadura branca, é o corpo de Existência. 
 
Então, vamos continuar. 
 
Questão : sonho de uma irmã, há quinze dias: um homem de cerca de 30 anos, cabelos 
compridos, conversava comigo. Não me lembro da conversa, apenas de uma sensação de bem-
estar, de Alegria, de Paz e de Amor incomensuráveis... 
 
Isso é o mais importante, tal como nos sonhos anteriores. Podes continuar. 
 
Questão: foi breve, mas intenso e mágico. Ao despertar, a alegria continuou e permaneceu a 
lembrança deste encontro. Dois dias depois, ao limpar a casa, tive um grande desconforto, com 
palpitações fortes ao nível do coração e do peito, e os braços, a nuca, as costas e a barriga, 
ficaram como que paralisados. Isso durou cerca de 1h30, com uma grande fadiga. Pode 
esclarecer sobre esse sonho e se tem alguma relação com esse desconforto ? 
 
O esclarecimento é o mesmo que dei para todos os outros sonhos anteriores, que são bastante 
característicos. Nos encontros, o que é importante, e ela assim o diz, é a alegria que ficou presente 
quando acordou, significando que a Eternidade se manifestou no efémero. Dois dias depois, numa 
actividade comum, a limpeza da casa, penso, houve uma forma de desequilíbrio ao nível do 
coração. Sim, é claro que está relacionado com essa forma de sonho, é claro que está relacionado 
com o que referi e que vocês chamam hábitos, resistências, que não são memoriais. Mas é a Luz 
que orienta, neste caso como em muitos outros casos vividos pelas irmãs e irmãos. A única 
explicação é a que já dei imensas vezes e que já repeti aqui hoje pelo menos duas ou três vezes, é 
o reencontro entre o efémero e a Eternidade. 
 
Há, ao mesmo tempo, não tanto uma comunicação, mas uma alegria e depois, essa Alegria é 
tanta, essa Luz é tanta que vem, literalmente, quebrar com o que pode permanecer de hábitos. É 
o que viveste. Isso não significa que no momento em que foi vivido estavas apegada a essa 
experiência, tu mesma dizes que fazias um trabalho doméstico, mas houve uma resolução que foi 
feita dessa maneira, e certos hábitos, tu mesma poderás verificar, se ainda não foi o caso, certos 
comportamentos, puderam ser evacuados dessa maneira, sem que te apercebesses, e agora talvez 
te possas surpreender por esses hábitos terem desaparecido de ti. É assim que a Luz trabalha, 
agora. Para vos preparar, para quê? Para o Apelo de Maria, para viverem o Apelo de Maria nas 
condições as mais adequadas, isto é, como uma criança, qualquer que seja a vossa idade. E quanto 
mais viverem episódios como esse, mais facilitado será, portanto, em vez de culpabilizar deveis 
agradecer. 
 
Bom, claro que quando é um processo doloroso é difícil de agradecer, no entanto, entendam que 
tudo o que vos acontece nos dias de hoje, não é uma punição nem uma retribuição, mas é uma 
solução, uma resolução que acontece.  Vocês entendem porque é que digo também que não 
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devem julgar ou tentar entender? Os prós e os contras ireis ter de seguida, após o Apelo de Maria, 
e então podereis verificar que o que vos digo é totalmente verdadeiro. E, como sabem, digo 
sempre as coisas com antecedência. É parecido para os eventos da Terra, tudo o que eu disse 
alguns anos atrás, uma dezena de anos, acontece agora. Então, é claro que o mental humano, já 
nessa época, se apegou a isso pois o medo era predominante, mas agora isso acabou. E tudo é 
uma lição, não uma lição para adquirir o que quer que seja, mas para se habituarem ao que são e 
não ao que acreditaram ser neste mundo, mesmo através de todas as espiritualidades que possam 
talvez ter explorado. 
 
Outra questão. 
 
Questão : duas questões de uma irmã. Um sonho de 18 de agosto: reina um ambiente de 
preparativos para uma viagem da qual me sinto distanciada, como se não tivesse nada a ver 
comigo. Subitamente, sinto- me começar a subir nos ares, na vertical, sugada, sem medo, mas 
surpreendida por estar a ser levada da casa onde vivo actualmente. Acho isso incongruente pois 
penso que a minha velha carcaça não tem nenhum interesse. Aturdida, foco a minha atenção 
sobre dois pontos no céu; são duas outras mulheres, que também estão a ser aspiradas. 
Conheço as duas. A surpresa é tão grande que acordo sem saber onde era suposto chegar. Fiquei 
durante muito tempo como que impregnada nesse sonho, como se o tivesse realmente vivido. À 
tarde, uma voz interior me disse: " Não é a sua carcaça que nos interessa mas as suas 
memórias." Como posso compreender este sonho? Será uma projeção? 
 
Oh, não acredito, especialmente no período das Teofanias perpétuas. Simplesmente te anunciam 
a forma como serás evacuada, e o motivo, qualquer que seja o estado da tua carcaça, como dizes. 
Então, essa voz, realmente a ouviste e veio prevenir-te. E isso irá acontecer, talvez, cada vez com 
mais de vocês, aliás, como viram, há outros sonhos que vêm, não direi dar datas, isso não ireis ter 
nunca, mas ireis receber - não de mim, nem dos outros Anciãos ou das Estrelas, mas da Luz, - a Luz 
irá comunicar à vossa consciência comum alguns elementos, em sonho ou em vivência, ou como 
uma voz falando no vosso interior, acerca de como será a vossa Liberação. Aqui neste caso, o teu 
corpo é levado ou pelos Arcturianos ou pelos Vegalianos, como eles disseram, por haver memórias 
a serem recuperadas. 
 
O teu corpo, não nos importa, na verdade. Não há nenhum corpo que seja útil, no entanto as 
memórias sim. São úteis, não nos mundos livres, mas especialmente se há experiências ou 
vivências que nos possam ajudar a preparar a liberação de um outro mundo. Quando digo " nos", 
não me refiro a nós, serão alguns de vocês que irão ajudar a liberar outros mundos. Então, podem 
ver que os sonhos mais recentes, do mês de agosto e setembro, muitos falam disso. Aceitem a 
informação e a Alegria que dela decorre, e depois sigam a vossa vida. 
 
Outra questão. 
 
Questão: segunda questão: em agosto tive uma grande inflamação intestinal com muitos 
inconvenientes, nomeadamente digestivos, e que ainda não estão completamente resolvidos. 
Apesar da liberação, admito que haja ainda resistências ligadas aos hábitos. Tive que modificar a 
minha dieta, ainda que já fosse saudável e escassa, e torná-la minimalista. Isso poderá ter sido 
um convite da Luz para deixar progressivamente de me alimentar? 
 
Isso pode ter sido também qualquer coisa que tu comeste que já estava deteriorada, ou que já não 
estava boa, não tenho aqui forma de saber com precisão. O que posso dizer simplesmente, em 
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relação aos alimentos, é que, aqueles que são liberados e que não estão no Si, observaram 
realmente uma grande diminuição de alimentação física, eles são alimentados pela sua Fonte, pelo 
Coração. Este não é o caso para todos, porque se ainda estão no Si e se ainda há medos 
importantes, efetivamente podem ficar bulímicos. Mas, em geral, todos aqueles que estão 
liberados, eu não disse que não precisavam comer, disse simplesmente que a ingestão de calorias 
através dos alimentos é muito menos necessária do que antes porque, mais uma vez, esses irmãos 
e irmãs são alimentados, mesmo a nível celular, mesmo a nível fisiológico, pela Luz, pelo Coração 
do Coração. 
 
Como vocês sabem, nas outras dimensões não há comida. Mesmo em 3D unificada, penso que 
Ramatan explicou detalhadamente que eles fazem uma refeição ritual, ou um agape, " agapê ", 
como eles dizem, semanalmente, mas isso não é por necessidade de comida, é uma celebração. 
Então, no teu caso, segue o impulso da Luz. Não se pode excluir que isso tenha sido desencadeado 
por um alimento deteriorado. 
 
Outra questão. 
 
Não há mais questões escritas e uma irmã quer compartilhar o seu testemunho. 
 
Então escuto, se ela falar normalmente, alto. 
 
Questão : quando cheguei aqui, cansada da viagem, estiquei-me na cama e deixei-me ficar. 
Naquele momento um clarão fulgurante atravessou-me, o meu corpo desapareceu, deixei de 
estar ciente dele, ou da cama, ou do quarto, apenas sentia o Coração que pulsava. 
 
Sim, o Coração do Coração. 
 
Questão : naquele momento, senti que da parte da frente do coração passava uma força 
extraordinária e experimentei a Liberdade, bem como um amor extraordinariamente doce e 
uma grande serenidade. Vivi essa experiência sem medo, totalmente serena. Depois encontrei-
me de novo no meu corpo, mas com uma Alegria incrível, uma paz profunda, não senti mais 
fadiga, experimentei uma grande fluidez. Queria partilhar isso. 
 
Então, agradeço, querida irmã, pois é isso exatamente, e têm visto isso também através dos 
sonhos, o que vos espera quando vocês se abandonam. E isso acontecerá assim, não importa 
quando. Aqui foi um cansaço, pode ser durante o trabalho, ou lavando a louça, enquanto 
procuram viver isso, mesmo que vivam as Teofanias realmente, o Coração do Coração é isso 
exatamente. Desaparece tudo. Tudo fica branco, não há mais corpo, não há mais cama, não há 
mais quarto, apenas um coração, à falta de outra palavra. Tudo é branco, e quando regressam, 
resta essa Alegria incomensurável. A partir daí, vocês compreendem que quando deixam a 
Eternidade ser e que a vossa pessoa desaparece de uma maneira ou de outra, verão que não 
precisam de mais nada além disso, sem ter de o procurar, porque aí, isso cria efetivamente, à vez, 
a realidade do Coração do Coração, a ativação da Merkabah interdimensional, pessoal ou 
colectiva, é conforme, mas também, mesmo se a experiência tenha passado, permanece um 
estado de consciência diferente. 
 
Então, como é muito recente, gradualmente vais perceber, mas como tu mesma dizes, há uma 
Paz, e isso não pode ser confundido com outra coisa porque é desconhecido. Claro, quando é 
conhecido porque é vivido, torna-se, eu diria, o vosso legado em algum lugar, o Juramento e a 
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Promessa. Quando é vivido, a vida muda completamente, a todos os níveis, e é isso que vocês 
estão todos convidados a viver, o mais tardar no momento do Apelo de Maria, a passagem pelo 
Coração do Coração e o Absoluto. Mas para isso, é preciso que a vossa pessoa fique em segundo 
plano. Aqui foi porque havia uma fadiga, e também porque as circunstâncias eram favoráveis em 
relação ao que devia ser vivido durante esta semana. Mas vocês irão ver que terão cada vez mais 
testemunhos disso. 
 
E isso é tão simples, mas, é claro, quando ainda não se viveu, pensamos que é terrivelmente 
complicado. E este Amor é tão marcante - isso vos marca como ferro em brasa, são consumidos 
em Amor, mesmo que dure apenas alguns minutos, - que é indelével. Nunca mais desaparecerá, 
não tanto enquanto memória mas pelo que desencadeia na consciência, no corpo físico e no corpo 
de Existência. A junção do Coração de Existência, o famoso tetrakihexaedro, que se junta ao 
coração físico. É isso que se passa neste momento, a iluminação da Merkabah, e a substituição, 
não por completo, felizmente, do coração físico pelo Coração do Coração ou este tetrakihexaedro, 
cujo testemunho é a Luz Branca que vem antes da ausência de Luz que é o Absoluto, que não é o 
nada, mas que é a matriz da Luz, e sobretudo um estado geral profundamente diferente, e da 
consciência também, como deves constatar, mesmo depois de alguns dias. Isso não se afastará 
mais, mesmo se a pessoa, por momentos, toma a dianteira, e tu o saberás muito depressa, porque 
verás o teu mental, e se cedes a ele, bem, haverá uma chamada à ordem, aí também. 
 
Então, qualquer outra pergunta, ou outro testemunho a dar. 
 
Questão : sonho desta noite: eu estava perante um comitê onde havia uma seleção a fazer; eu 
era um estudante de matemática, mas a matemática não é o meu forte. O júri levantou-se, veio 
ao pé de mim, disse que eu tinha passado no exame, e declarou-me doutor em matemáticas. 
Fiquei surpreendido, mas também orgulhoso. Conheci um amigo, também doutorado em 
matemáticas. Estávamos num quarto, felizes, e ele disse: " agora somos os dois doutorados ". 
Esta passagem foi filmada e queria mostrar o vídeo aos meus pais. Quando começou, apenas 
aparecia o genérico com o título do vídeo, mas todas as imagens tinham sido apagadas. Fiquei 
admirado e acordei. 
 
Aqui também, há uma mistura de elementos da pessoa e de elementos do Ser. Além disso, vocês 
podem ver também que, em muitos sonhos, e foi o caso hoje, os elementos são misturados 
porque acontece essa fusão, e a Existência, aqui incorporada, também faz sonhar mas são sonhos 
diferentes. Muitas vezes têm uma coloração mística ou espiritual, diremos. Isso quer dizer apenas 
uma coisa, e fazemos abstração das matemáticas porque, como tu mesmo disseste, não eras 
muito bom nessa matéria, isso não te interessava muito quando eras mais jovem, isso quer dizer 
simplesmente que quaisquer que sejam os estudos, porque és estudante, o júri considerou que 
eras doutorado. Isso quer dizer que ao nível da tua Existência, ela te assinala, à tua pessoa, que 
passaste as condições prévias para viver o que tens para viver em Liberdade, no teu Ser. 
 
Então, aqui também, é anunciado através do diploma, e da seleção, se preferes, com o diploma, 
uma vez que te é dito " está doutorado em matemática " isso vem provar simplesmente que há 
uma confirmação, nesse sonho, que o que tu vives, ou que viveste, quer seja na tua vida, quer seja 
sobretudo em relação às experiências ou aos estados ligados à vibração, à Luz e ao Amor, tudo 
isso fez com que hoje estejas pronto para ser autónomo e ser diplomado, quer dizer alguém que 
tem domínio, neste caso não na matemática, mesmo que aqui se trata das matemáticas, mas o 
facto de se tratar de qualquer coisa que antes não gostavas mostra que não é a este nível. Aqui, as 
matemáticas podem apenas assinalar algo que tu não dominavas e que vives neste momento. 
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Então, houve grandes aberturas que foram feitas, talvez compreensões, certamente muitas 
experiências relacionadas com a Luz, e esse sonho simplesmente confirma que não precisas de te 
questionar sobre o que é que tu vais tornar-te, ou sobre o que tu és em verdade, porque já és 
diplomado. Diplomado, é uma alegoria, claro, tu recebeste a marca da Luz. É isso que é descrito no 
Apocalipse do nosso João, mesmo que aí se fale de chamados e escolhidos, e isso pode parecer 
elitista, para aqueles que ainda não o vivem, mas não se trata nada disso. O júri, aí, não são as 
pessoas que vão decidir ou não, são aqueles que já são doutorados, isto é, aqueles que podem 
verificar a validade, aqui, no sonho, do que fizeste como cálculos ou como demonstrações. Mas é 
um sonho muito bom. 
 
...Silêncio... 
 
As perguntas foram drenadas. Não, não é drenaram, vocês dizem " secaram" . 
 
Questão : como saber, quando há um evento físico, se é a pessoa ou a Luz que desencadeou? 
 
Ah, mas mesmo que seja físico, neste momento está ligado à Luz; mesmo se é realmente algo que 
parece não estar relacionado com a Luz, uma confrontação, uma resistência, mesmo se é no teu 
corpo, é também a Luz. Esse é o paradoxo, é que vocês têm o corpo físico e o corpo de Existência, 
como disse, quer vocês o sintam ou não. Então isso resulta da interação dos dois. Não pode ser 
apenas o corpo ou apenas a Luz, é a reação entre os dois, a relação entre os dois. Então vocês não 
podem dissociar, nem sequer, digamos, por exemplo, quando envelhecem e há uma rutura numa 
cartilagem, e isso talvez já existisse há muito tempo. Aí também, podemos dizer que está 
diretamente ligado à Luz. Isso não quer dizer que é Luz que vai fazer mal ou que vai curar, mas 
tudo está ligado à Luz, e sobretudo neste face a face último, o que quer que se produza no vosso 
corpo, na vossa vida, a qualquer nível que seja. Nada se  pode produzir agora independentemente 
da Luz. 
 
Isso quer dizer que em tudo o que se produz, a Luz está presente, como dissemos, a Luz expandiu-
se. Portanto, vocês não podem mais isolar um processo ao nível do corpo, da própria Luz. Isso não 
quer dizer que seja a Luz que desencadeia, mas são as circunstâncias, como disse, que são as mais 
adequadas. Então, se é uma dor nas articulações, é porque vocês têm de ficar em repouso, se é 
uma fratura é exatamente a mesma coisa, se é, como acontece em geral, um problema digestivo, 
agora, mesmo que já comam de forma saudável, trata-se de rever a vossa dieta, ou a forma de 
comer, ou os horários. A Luz, no caso dos alimentos, vocês sabem que há as refeições, e quando 
estive incarnado dei muita importância ao horário das refeições, mas hoje, nas condições em que 
estão, isso é ainda acrescentar uma maior rigidez porque assim vão seguir com um protocolo de 
horários e não vão seguir o que diz o vosso corpo ou o vosso coração.  
 
Assim, tudo o que acontece, mesmo que tenha iniciado há dez ou vinte anos atrás, agora está 
diretamente relacionado com o que deve acontecer em vocês em relação à vossa Liberação, ou à 
vossa ascensão, no caso de ascensionarem. Absolutamente tudo. É o mesmo no caso de irmãos ou 
irmãs que se afastam ou de casais que decidem divorciar-se e que se separam, da mesma maneira. 
Não são vocês que decidem, mesmo que aparentemente sejam vocês a decidir. E se realmente 
vocês decidirem por vocês mesmos, se não estiver de acordo com o face a face com a Luz, isso vai 
correr mal. Mas não é a Luz que vai fazer mal, é a distância que é colocada entre vocês e a Luz.  
 
...Silêncio ... 
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Questão: quando deixámos os elfos, um irmão propôs que me encostasse  num carvalho nobre, 
rodeado de azevinho. Coloquei-me contra esse carvalho, e senti no meu corpo algo difícil de 
explicar. O irmão disse-me: " vês, é uma árvore mestra." . Voltamos aqui e, enquanto você 
falava, o carvalho verde veio até mim e disse: eu venho através do teu Coração. Ele veio pela 
esquerda do meu Coração, depois a meio do Coração,  e aí é difícil colocar em palavras, mas 
senti um imenso Amor que invadiu todo o meu corpo, e  ainda permaneço nesse Amor. 
 
Obrigado pelo testemunho. Neste caso foi com uma árvore, mas  poderão ver que é possível 
mesmo com o pior dos inimigos. Vocês poderão ver, isso é possível com Yaldébaoth, por exemplo, 
porque vocês são Amor, e quando vocês realmente são Amor, não há limite. Podem sentir o 
mesmo Amor com uma árvore, com uma folha, com uma pedra, com a água, e não apenas com os 
Povos da Natureza. Queremos dizer exatamente isso, quando vos dizemos que o mundo está em 
vós, mas que tudo está representado no exterior. Bem, aí foi com uma árvore mestra, mas poderia 
ter sido com qualquer outra coisa e, além disso, poderia ter acontecido de forma espontânea, sem 
razão, como aconteceu com a nossa irmã, quando ela estava simplesmente cansada. 
 
Isso é o que acontece aqui, não são experiências, está para além das experiências porque é a 
fusão, a dissolução final, a emergência do Amor, o aparecimento da Verdade, e é muito provável, 
assim esperamos, que muitos de vocês, durante as diferentes impulsões que vão ocorrer, se 
encontrem neste Amor. E neste Amor, não há mais lugar para a pessoa, não há mais lugar para as 
questões, não há mais lugar para as dúvidas, não há mais lugar para as interrogações. Essa é a 
Verdade. Aí, chegaram a casa, e quando o viveram, mesmo que desapareça antes de voltar 
definitivamente, nunca poderão esquecer ou deixar isso de lado. É assim que acontece a Liberação 
doravante, se é possível para vocês, mesmo antes do Apelo de Maria. E creio que Orionis ou 
outras irmãs Estrelas, lhes falaram sobre a importância de serem bastantes a se encontrarem na 
Verdade. É assim, nestes tempos, que vocês podem ajudar e servir da melhor maneira. 
 
Questão: essa árvore mestra é um farol. 
 
Sim, é a Luz. Todas as árvores mestras, todas as árvores, de uma maneira geral, com 
a  acumulação de Luz, tornam-se faróis. Tal como vocês, quando o vosso coração está aberto, 
vocês se tornam um farol. 
 
Questão : É tão bom, esse amor, que tenho vontade de chorar. 
 
Sim, podemos chorar, isso nos faz chorar. São lágrimas de alegria, porque, como vocês podem 
verificar, esse evento é um reencontro com o aspecto o mais íntimo de quem vocês são e que 
tinha sido esquecido. Além disso, tal como a Fonte vos disse, este é o período em que o Juramento 
e a Promessa são realizados, porque é importante, mesmo que o Apelo de Maria e Nibiru não 
sejam visíveis. É importante para aquele que o vive, é claro, mas também é importante para todo 
o coletivo da humanidade. 
 
Vocês entram realmente, não mais apenas na comunhão ou nas Teofanias, mesmo que haja aí um 
suporte, como a árvore, a folha, o interveniente, seja o que for, pouco importa, ou um elemento 
dos Povos da Natureza. É por isso que tenho dito, para não procurarem as palavras nos vossos 
encontros e nos vossos relacionamentos. Procurem a comunhão, aliás, não procurem, deixem vir 
até vocês, porque é aí que a Verdade e a solução se encontram, e em nenhum outro lugar. 
Chegarão cada vez menos, com a vossa cabeça e as vossas reflexões, ao que quer que seja. E 
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quanto mais numerosos vocês forem a viver isso, especialmente durante a semana dos impulsos 
da Luz, mais facilmente acolhereis Nibiru e o Apelo de Maria, não para vocês, é óbvio, mas ao nível 
coletivo. 
 
Questão : há algumas semanas atrás, senti sobre o meu pé direito, na raiz dos dedos dos pés, 
como se uns feixes muito quentes entrassem no meu pé, enquanto que o lado exterior do pé 
estava frio. Isso aconteceu várias vezes, durante vários dias. 
 
Parece que falámos, há alguns meses, do Fogo Ígneo que iria passar também pelos pés. Não é 
exatamente o que foi chamado a Onda de Vida ou o Sharam Amrita, é realmente o Fogo Ígneo. É 
este o impulso que captaste, de momento apenas de um lado, e que se vai produzir com 
intensidade dentro de alguns dias. Não é a Onda de Vida que sobe, é energia que passa realmente, 
mas é, acima de tudo, como tem sido perguntado frequentemente, as vibrações ao nível do rosto, 
os pés são menos sensíveis do que o rosto , é claro, mas isso dá uma sensação de formigamento, 
calor, ou vibração. É exatamente a mesma coisa. É, portanto, a finalização, a colocação em serviço, 
de algum modo, do vosso corpo de Eternidade.  
 
Outra questão. 
 
… Silêncio… 
 
Não há mais questões. 
 
Então queridos amigos, acho que é hora de fechar. Não precisarei voltar porque não há mais 
perguntas. Só posso desejar um bom face a face e boas consciências com os impulsos da Luz. 
Durante esta semana, é claro, nem Maria nem eu iremos voltar, porque é preciso que fiquem 
sozinhos - mesmo se vocês são um casal ou estão em família - sozinhos no vosso interior, não é? É 
certo, Uriel vos disse, podem chamar dentro de vocês Uriel, Teresa, Gema e quem quiserem, mas 
isso se traduzirá, tal como nos sonhos, por algo que é uma comunhão do coração, sem palavras, 
além disso não precisam de vosso mental, ou, repito, da menor explicação. 
 
Então, irmãos e irmãs, eu vos dou mais uma vez todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor, e vos 
digo que fiquem preenchidos de Vida, de Alegria e de Simplicidade. Todo o resto passará como 
uma carta enviada pelo correio, sem qualquer dificuldade. Sejam leves. Penso que foram muitos 
os intervenientes que vos falaram da Alegria. Há mesmo, uma  Estrela que falou do "eu" e do 
"jogo" ( Ndr: em francês eu é "je" e jogo é " jeu"). E sim, irão descobrir o que acontece realmente, 
para além das vibrações, o que se passa quando desaparecem, o que se passa quando o Coração 
do Coração emerge. E não pode haver aí dúvidas. É como para aqueles que foram liberados pela 
Onda de Vida que subiu até ao alto, é natural que isso dê vontade de chorar porque vocês se 
reencontram, muito simplesmente, e isso faz esquecer todos os cenários que construíram, até faz 
esquecer os eventos do fim da 3D dissociada, e estão plenamente vivos, antes mesmo da 
Ressurreição, vocês se apercebem disso. 
 
Mas, bem, já tinha falado acerca disso, a cronologia que havia sido dada pelo Arcanjo Anael no 
ano anterior não é necessariamente assim. Agora, a única coisa que vos resta, e nunca terão a 
data porque também não a conhecemos, é:  
1 - a visibilidade de Nibiru que condiciona 2 - o Apelo de Maria. Mas muitas coisas maravilhosas 
acontecerão na vossa intimidade, mesmo se o exterior não seja nada idílico. Mas, é porque vocês 
estão no Coração do Coração que, o que quer que aconteça, perto de vocês ou longe de vocês, 
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serão mais do que um pilar da Luz, estarão verdadeiramente em Alegria, e o que a Terra precisa, 
antes de falar dos eventos, é dessa Alegria, porque ela é o testemunho da Verdade, ela é o 
testemunho cognoscível do Absoluto. Não é mais o Si, aquilo que vivem agora, é a dissolução, o 
desaparecimento, um Amor que não podeis mesmo mais qualificar ou mesmo saber de onde vem, 
ele está em toda a parte. Sim, é a verdadeira Vida. 
 
Então, irmãos irmãs, desejo-lhes tudo o que vocês podem imaginar, em relação à Verdade e não 
em relação aos vossos desejos, porque a Verdade é bem mais do que o mais nobre dos vossos 
desejos, e espero, se nos reencontrarmos aqui ou noutro lugar, que muitos de vocês possam estar 
nesse estado antes do início de outubro. 
 
Eu lhes transmito todo o meu amor e vos digo, de qualquer modo, até breve e até sempre. Adeus. 
 
*** 
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