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NDR: Desde 29 de março, esse novo interveniente intervém em resposta a questões a fim de acompanhá-
los para viver o Absoluto.

BIDI apresenta-nos, aqui, as modalidades de suas próximas intervenções.
Sabendo que ele responde unicamente na presença da pessoa que questiona (por razões Vibratórias),

esses diálogos, portanto, ocorreram unicamente durante os estágios.
Nós lhes agradecemos, então, de não nos enviar questões por escrito.

A pedido de BIDI:
- Nós divulgamos essas respostas, por um lado, porque dizem respeito a todos nós e, em segundo lugar,

porque contêm prática essencial no acesso a este Absoluto.
- As respostas também são transmitidas em áudio, para compartilhar os aspectos transformantes

Vibratórios de suas intervenções.
_______________________________________________________

Bem, eu lhes digo bom dia.
Já que é preciso chamar a quem se apresenta por um nome, trata-se de BIDI.

Mas qualquer que seja o nome que vocês me derem, hoje, no seu espaço / tempo, a maneira que eu me
apresento estritamente nada tem a ver com o que eu pude ser e é, bem mais, um espaço de apresentação,

muito além de toda forma, de todo nome, de toda denominação.
Eu represento, de algum modo, uma realização.

Esta realização é a própria natureza do que vocês são, além de toda aparência, de todo corpo, de todo
discurso.

Isso, é claro, jamais poderá ser traduzido, além da eventual percepção da minha presença, por palavras.
Entretanto, é fácil permitir-lhes ter uma espécie de Clareza, no interior mesmo do que vocês creem ser, nesta

pessoa, neste Si, a fim de dar elementos.
Esses elementos não são, em nenhum caso, de natureza intelectual.

Eles decorrem, na totalidade, de algumas evidências.
Estas algumas evidências são estritamente a mesma para cada pessoa, para cada Si.

A função, digamos, destas algumas evidências, é apenas permitir-lhes (de maneira que eu denominaria ‘rápida’,
nesse tempo particular deste mundo) superar algumas fases, algumas etapas.

Não para fazer-se uma fase ou uma etapa final ou terminal, mas, muito mais, para, em um primeiro momento,
torná-los conscientes e, em um segundo momento, fazê-los, de algum modo, sair, penetrar ou sair, segundo o
sentido que vocês o tomarem, do conjunto de circunstâncias que foram nomeadas, aliás, efêmeras, limitadas,

temporárias.

***
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Nossos diálogos, além de qualquer palavra, passam, é claro, além da Vibração, pelo que eu nomearia
quintessência da Vida, quintessência de toda vida.

Aqui como em outros lugares.
Nesse tempo como em todo tempo.

O suporte, além das palavras, está, é claro, no que vocês nomearam, na ausência de outro termo, Onda da
Vida, Doação da Graça.

 Quaisquer que forem as denominações e quaisquer que forem as traduções do que lhes é possível viver, o
que eu nomearia, além de toda consideração pertencente a uma cultura, este Absoluto ou, se vocês preferirem,

este Último, que é o princípio, a essência, o início e o fim de todas as possibilidades, além mesmo da sua
pessoa ou do seu Si.

 Eu não voltarei, então, jamais, na forma que eu pude ter, mas eu voltarei, exclusivamente, no conjunto dos
elementos do que eu nomearia uma lógica inevitável, totalmente científica e, portanto, reprodutível, com a qual

toda consciência, toda forma de Vida, pode, doravante, evoluir sem grande dificuldade real.
Exceto, a priori ou limites podendo ainda impedir este Último, este Absoluto.

***

A dificuldade reside no fato de que, sempre, para a pessoa ou para o Si, há uma fragilidade.
Esta fragilidade exprime mesmo a natureza do que é a pessoa ou do que é o Si, e que coloca face (esta

pessoa ou o Si), para cada um de vocês, a uma perspectiva que eu nomearia vazio ou nada.
É, de fato, difícil, para uma forma tendo um conteúdo, considerar que este conteúdo possa estar presente além

mesmo da forma e, portanto, além mesmo do seu conteúdo.
É, de fato, difícil, para a pessoa como para o Si, considerar que, além desta forma, mesmo a mais ampla, seja

possível que o conteúdo persista e permaneça no que vocês chamam de vazio ou de nada.

***

As palavras que serão empregadas não são destinadas, de modo algum, a lisonjeá-los, mas, sim, a questioná-
los.

A questioná-los sobre vocês mesmos, sobre o que eu denominaria seu papel, seu lugar.
Porque, em última análise, não existe, aqui como em outros lugares, e em suma, senão três locais possíveis e

somente três locais.
Além das quatro consciências que vocês conhecem, exprimíveis e manifestáveis nesta forma que vocês

habitam, esses locais são, então: uma pessoa, um Si, o Absoluto (ou Último).
Entre os dois primeiros (nomeados pessoa e Si) e o último (nomeado Absoluto ou Último), não pode existir

apreensão, nem mesmo compreensão, levando os dois primeiros ao terceiro.

***

O uso da forma que vocês habitam é uma prática de separação.
O Si é uma separação mais ampla, mas ele permanecerá, sempre, uma separação.

O Absoluto, o Último, é muito precisamente a ausência de toda representação e de toda separação tornando-
os, de algum modo, ininteligíveis a toda possibilidade de observação, de descrição.

Naturalmente, testemunhar ou dar testemunho é possível, mas o testemunho não irá permitir-lhes, aí tampouco,
jamais, ser o Último, o Absoluto.

Os intervenientes pertencentes a estruturas específicas (ndr: o Conclave Arcangélico, a Assembleia dos
Anciãos, das Estrelas...) abordaram meios e, sobretudo, deram-lhes uma injunção que, mesmo que ela seja
dificilmente compreensível, é realmente uma injunção a mais importante, que é para nada fazer e para ficar

tranquilo.
Esse “nada a fazer” e “ficar tranquilo” não é, e jamais será, um entretenimento, mas sim, uma forma de lucidez
da pessoa ou do Si, quanto ao que é da ordem do real, do irreal, ou (para empregar uma outra terminologia) o

que é da ordem do relativo ou do absoluto.

***

Minha única presença é, portanto, destinada, se isso lhes agradar, a orientá-los sobre o que vocês não são e
jamais serão, a fim de dar, se tal for seu desejo, o lugar, além da pessoa e do Si, à Verdade Final, ao Absoluto.
Alguns dos meus comentários irão provocar, em vocês, o que vocês chamam de resistências, e eu diria que é

justamente o que será desejável.



Porque o confronto com vocês mesmos, no que eu poderia nomear o absurdo total desta forma, deverá
aparecer-lhes como uma lógica perfeita, porque como eu disse, isso é uma lógica perfeita e de uma precisão,

digamos, totalmente matemática, totalmente física.
Retenham que eu intervenho desde um espaço / tempo que não é linear que pode, no máximo, traduzir seu

questionamento em uma justa questão sobre vocês mesmos.
Aqui estão, portanto, assim definidas as regras das nossas futuras intervenções.

***

O sentido da minha própria presença reflete a possibilidade, para o que foi dissolvido no Absoluto, n’A FONTE
e além, de poder abordar e retornar, se bem que esta palavra e esta expressão não sejam as mais adequadas,

em um modo, para comparar, levando-os, se tal for o que vocês São, para aproximá-los do indizível.
Aí também, várias palavras puderam ser exprimidas, dadas.

Elas apenas fazem traduzir a mesma Verdade em outras palavras: vocês são o Absoluto, vocês são o Último.
Além mesmo de todo sentido de estar em uma forma.

Além mesmo do sentido de ser um reprimido ou um confinado.
As próprias circunstâncias da minha vinda irão se inscrever, nesse confinado e nesse reprimido, uma forma de

dinâmica muito além do aspecto nomeado energético ou Vibratório, porque as questões que nós iremos
partilhar serão capazes de fazer, de algum modo, eclodir o que deve eclodir.

Retenham que isso jamais será um exercício intelectual, mas sim, uma lógica inevitável da natureza e da
essência do que é a Vida, em sua acepção a mais ampla, desde a vida a mais elementar à vida a mais

complexa, se o podemos assim falar.
Já que o próprio princípio, o próprio Absoluto, ali está, obviamente, não somente presente, mas eficiente, na

totalidade, porque nenhuma vida poderia existir, sem isso.

***

Este espaço particular desses encontros particulares representa, certamente, o meio o mais favorável, o mais
perfeito e o mais lógico, de definir e de fazer tomar consciência do que vocês não são, dando lugar, então, ao

que deve Ser, além de todo ser.
Eu o reitero pela última vez: isso recorre a uma lógica elementar, primordial e inegável.

Os tempos da ausência de palavras estão já, também, à sua maneira, inscritos na lógica e na evidência do que
eu chamo de nossos encontros.

Que não serão, de fato, senão o encontro com a sua verdade.

***

Além das palavras e do seu sentido, há esta famosa lógica para a qual vocês estarão, às vezes, e muitas
vezes, em um primeiro momento, em reação, até mesmo em oposição.

Isso é normal e faz parte desta forma de lógica.
Quanto mais a reação for forte, ou mesmo violenta, no Interior de vocês mesmos, mais vocês irão constatar os

efeitos.
Além de uma simples compreensão inscrevendo-se no pensamento, na energia, na Vibração e, no final, além

disso.
Não julguem.

Não me julguem.
Eu posso então lhes garantir, digamos, que muito rapidamente um mecanismo de transcendência irá se colocar

a caminho no seu conhecido.
Vocês são o Último.

Vocês são a essência e o próprio princípio do Amor, da Luz, mas não daquela que pode conceber a
personalidade ou o Si.

Vocês são estritamente isso.
Tudo isso.
Nada mais.



************
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Bem, BIDI está na companhia de vocês.
Nós iremos nos fazer companhia e nós iremos partilhar.

Vocês tiveram a oportunidade de ler o que eu me proponho a trazer-lhes.
Eu lhes peço de novo, muito, para escutar e para ouvir.

Minha companhia não é um diálogo nem um jogo mental, mas sim, uma oportunidade, para vocês, de deixar, de
alguma forma, Ser além do seu Si, além da sua presença.

Este espaço, este tempo, diz respeito a todos.
Através de uma pergunta que lhes é pessoal, outros podem estar em ressonância, em afinidade e, portanto,

encontrar, atrás das palavras que eu vou empregar, um ponto particular sobre o qual se apoiar.
O que irá lhes interessar, nesta sequência de conversações, está diretamente conectado, além do nome que

eu lhes dei, à ação da Luz, à ação do Absoluto.
Minha Presença não é uma presença, mas, sim, mais do que isso porque ela é também vocês mesmos.

Todos nós temos o seu tempo para caminhar na vida.
Estejam neutros.

Estejam pacificados.
A neutralidade e a sua paz são as condições (indispensáveis, suficientes e necessárias) para instalar, digamos,

o que deve ser instalado, em vocês e além de vocês, além mesmo deste espaço e deste tempo.
Se não houver perguntas preliminares e técnicas, nós poderemos, então, começar.

***

Pergunta: como ser liberado do medo e ter confiança?

O medo, como a confiança, dependem unicamente do ego.
A confiança jamais irá permitir, assim como o medo, transpassar.

É preciso reconsiderar o medo e a confiança porque um como o outro são apenas as duas extremidade de
uma barreira intransponível, situada, como sempre, no ego e na pessoa: porque nenhuma confiança como

nenhum medo pode permitir transcender um limite.
É preciso, então, que você aceite depositar os seus medos, como você depositaria a sua confiança.

Há, portanto, um convite para posicionar-se além do medo porque, se você se situar no instante, pacificamente,
sem pergunta, o medo não pode aparecer.

O medo é sinônimo de desconhecido, para a pessoa.
O medo representa, de alguma forma, o elemento de resistência, o próprio contexto onde se inscreve toda
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pessoa, todo ego, todo indivíduo.
O medo transpassa.

Enquanto emoção, enquanto pensamento, ele apenas faz resultar, em última análise, em seu próprio passado.
Reflita: não há qualquer substrato, qualquer causa, no instante presente, para o medo.

Assim como não há qualquer razão e qualquer lógica para estabelecer qualquer confiança, a partir do momento
em que você está aí, e não em um instante anterior e ainda menos em um instante seguinte.

Permanecer tranquilo é isso.
Isso não é colocar-se a questão dos medos, nem se colocar a questão da confiança.

É instalar-se na Eternidade porque o medo, como a confiança, inscrevem-se, de maneira definitiva, no que é
linear.

O Absoluto não conhece o linear.
Ele é justamente transcendência total do espaço tempo (tal como é conhecido).

O medo é um limite.
Você não pode atravessar o limite considerando-se inscrito em meio a um limite.

A partir do momento em que a sua atenção for atraída pelos seus próprios medos, você vai, de algum modo,
cristalizá-los, densificá-los, torná-los viventes, no instante, no presente.

A partir do momento em que você estiver em paz e pacificado, nenhum medo pode surgir.
E mesmo se este medo surgisse, o próprio fato de estar em paz iria trazer-lhe, inevitavelmente, e quase que

imediatamente, a lógica de que este medo não tem qualquer consistência, qualquer verdade, mas que é
apenas um sinal vindo do que está morto (no que você vivenciou ou no que você temeu), mas não pode, de

forma alguma, estar presente no instante em que você vive.
A dualidade consistindo em uma extremidade ou na outra, no que lhe diz respeito, o medo devendo ser

substituído pela confiança, inscreve você no limite do medo e da confiança.
Querer substituir o medo pela confiança instala-o em sua própria dualidade e, portanto, fortalece a sua própria

pessoa.
Quando eu emprego a palavra paz, a outra extremidade é a guerra.

A meditação como a atenção são estados que se aproximam da paz.
Evidentemente, a guerra seria a atividade incessante do mental vindo perturbar a sua paz.

Se você escuta e está atento, não ao que lhe diz o que está morto, não em uma projeção querendo eliminar
este medo, mas, sim, na aceitação, na compreensão e na lógica de que você não é qualquer dos seus medos

e de que não há que aplicar sobre isto, qualquer confiança.
Simplesmente, viajar na sua paz.

Simplesmente, não mais ser o que emerge do que é passado, o que emerge do que está morto, e ainda
menos o que emerge do que não pode ter nascido (e, portanto, não pode estar presente).
A partir daí você irá colocar, em você, o próprio fundamento do entendimento e da escuta.

Não do que você acredita ser, não de qualquer passado, não de qualquer futuro, mas, sim, na verdade do
instante que vocês vive, o único capaz de fazê-lo atravessar os seus próprios limites e, portanto, de ser

ilimitado.
Lembre-se de que o ilimitado sempre esteve aí, sempre presente, sempre inscrito além da consciência.

Somente os freios e as resistências oriundos do que você não é (e aos quais você deu peso, ao quais você
deu crédito) impedem-no de vivê-lo.

Você não é, portanto, os seus medos porque, como o que não é uma pessoa poderia trazer qualquer medo?
Como poderia existir, em meio ao que não existe (ou seja, esta pessoa), qualquer amanhã?

A previsão, a antecipação e o medo apenas irão resultar, sempre, da atividade do mental e somente do mental.
Mas esse mental nasce com a sua vinda a este mundo durante a sua construção em meio à ilusão e é um

elemento, um atributo, absolutamente real, na dualidade.
Ele permite a você adaptar o que foi vivenciado ao que se vive e ao que será para viver.

Mas você não é nem o que vivenciou, nem o que se vive, nem o que está para viver.
Você é a vida.

Há, então, em você, para ver (sem se apegar) os medos como o que não é a vida, mas, sim, o que você
acreditou da sua vida.

O medo é um peso morto que resulta do próprio terror do ego e da pessoa, dos seus próprios limites inscritos
entre o nascimento e a morte.

Você não é o que nasceu, nem o que vai morrer (contrariamente ao que quer fazê-lo crer o seu mental e você
não é o seu mental).

O crédito que você dá à sua pessoa traduz-se por um crédito mais ou menos grande que você dá à sua própria
história, que está morta e que o afasta da experiência do Absoluto.

Compreenda bem que não se trata de rejeitar, como um ato de negação, o que você atravessou em sua
história.

Mas a sua história jamais será o que você é no Si e, ainda menos, no Absoluto.
Mude o olhar.



Eu não falo do olhar dos olhos, eu não falo do olhar das emoções do seu próprio passado.
Mas mude o olhar sobre você, aí, nesse presente porque você nada é desta história, nada deste futuro e nada

desta confiança que você gostaria de adquirir porque nada há a adquirir que já não esteja aí.
Nada há a combater porque tudo o que resiste fortalece-se.

Considere tudo isso como não tendo qualquer existência própria porque você não é nem esta história, nem
esta confiança, nem mesmo esta pessoa, nem mesmo a esperança, porque tudo já está aí, na paz além de

qualquer confiança, no instante da sua pergunta e da resposta.

***

Pergunta: muitas vezes o mental me desvia para pensamentos para combater a injustiça ou para ver
o lado negativo dos acontecimentos. Às vezes eu tenho a impressão de que nada se move mesmo

se o sentir Vibratório é certo. Como transcender esses processos ou essas resistências?

O julgamento está inscrito no mental.
O mental é feito para discriminar, para pesar e avaliar o bem e o mal.

Ele é feito para agir neste mundo.
Enquanto você se considerar como deste mundo (e não somente sobre este mundo), o seu mental será parte

interessada das suas experiências.
A cultura, a educação, o ensinamento, sempre foram elaborados ao redor desta dualidade.

A própria moral, o próprio afetivo, e o conjunto das leis observáveis e utilizáveis neste mundo, apenas vêm daí.
Há uma parte de você que á a totalidade, mas que o seu ego não pode reconhecer.

 Esta parte de você que é desconhecida, nomeada Absoluto ou Último, não pode aparecer-lhe (porque ela já
está aí) se o aspecto discursivo do seu mental estiver presente.

Ele é, de algum modo, aquele que envolve, de maneira opaca, a verdade, a verdade além do aspecto
discursivo.

Isso mantém, em você, uma necessidade de segurança, uma necessidade de ser tranquilizado, mas quem dita
isso senão o ego ou a pessoa?

Não há que trabalhar, propriamente falando, na causa ou no porque dessa necessidade de ser tranquilizado,
porque o que você É está além do fato de ser tranquilizado ou de compreender.

O conhecimento é apenas, em última análise, uma ignorância do que você É.
Aceite ser ignorante, aceite não ter necessidade de ser tranquilizado nem de compreender e, aí, você passará,

inegavelmente, da ignorância para o conhecimento real que não tem necessidade de qualquer aspecto
discursivo, que não tem necessidade de ser tranquilizado, nem mesmo compreendido. 

O olhar, aquele dos olhos, sempre irá levá-lo a esta vontade de compreender e coloca, então, em ação, o
mental e, portanto, o julgamento.

No final, se você vir claramente, nenhum julgamento poderá trazer-lhe a paz porque todo julgamento chama,
inevitavelmente, um outro julgamento: todo olhar colocado, discriminando, pede para prosseguir o que é

discriminatório e, portanto, dual.
Aceite ver isso, não para encontrar uma origem ou uma compensação, porque nem a origem, nem a

compensação irão propiciar-lhe transcender, nem mesmo superar, esse princípio.
O mental deve servir para viver e agir nas atividades normais deste mundo.

Mas, a partir do momento em que não se tratar mais deste mundo, mas do Absoluto que você É, ele não é mais
de qualquer ajuda, de qualquer recurso, de qualquer utilidade.

A dificuldade reside, aparentemente, em passar de um ao outro.
É-lhe preciso, então, considerar e reconsiderar que, na vida comum, o mental age por si próprio em relação às

suas experiências passadas, à sua história.
Então, aí também, podemos dizer que o seu próprio mental age por si só, também nesses atos cotidianos.

Ele não tem necessidade, propriamente falando, de você.
Deixe-o agir, deixe-o, de algum modo, exprimir-se nos momentos rotineiros.

Dessa maneira, se você soltar as rédeas, se você se contentar em observá-lo e deixá-lo trabalhar, será muito
mais fácil para você, nos momentos Unitários, não deixá-lo interferir com o que você É.

Sirva-se, então, deste aspecto discursivo, comparativo e habitual, do mental, observando-o nos momentos
comuns da vida e não, é claro, querendo afugentá-lo nos momentos Interiores porque você jamais poderá

afugentá-lo.
Você apenas pode, simples e facilmente, tomar consciência da sua atividade (que não é a sua, aí tampouco)

nos momentos os mais ordinários da vida.
Porque esses momentos ordinários apenas se referem, efetivamente, ao mental e não tem absolutamente

necessidade de você para ser eficaz e eficiente.
Adote isso, verifique a veracidade e, sobretudo, a eficácia e você verá, então, muito rapidamente que, nos
momentos Interiores ou definidos como tais, o pensamento e o julgamento não podem alterar, de qualquer

maneira e de modo algum, o que você acede em sua experiência, naquele momento.



Aí também você não pode se opor sem fortalecer (e principalmente nesses momentos ditos Interiores) o seu
próprio mental.

É isso que ele é.
A sua história é o que ela é.

Mas você não É nem um, nem outro.
Em suma, deixe o mental ao que ele é, às suas funções, às suas utilidades, veja-o, naqueles momentos: será,
então, extremamente fácil vê-lo agir e, portanto, apreender-se, em meio a esses momentos ordinários, que não

é você que age.
Mas se você fizer o inverso (ou seja, aguardar os momentos ditos Interiores para opor-se frontalmente ao seu
próprio mental), você sempre irá perder a batalha, porque é uma batalha e a paz não pode se acomodar em

batalha alguma.
Coloque-se assim e você irá constatar, então, que o mental fica no seu lugar e nas suas funções.

***

Pergunta: qual é a minha parte que eu não conheço para me dizer, no instante presente, para me
ajudar a ir para este Absoluto?

Compreenda que não há que ir.
Porque, a partir do momento em que você pede para ir, você já coloca uma distância que não existe.
Esta parte que você não conhece nada tem a lhe dizer no que você conhece, senão ela não lhe seria

desconhecida, senão você seria o Absoluto.
É preciso, então, aceitar que o que lhe é desconhecido, estritamente nada tem a dizer no seu conhecido.

E que ela não pode aparecer-lhe, revelar-se, não como algo onde é preciso ir, não como um esforço, mas, sim,
a partir do momento em que você faz calar tudo o que você conhece.

Elimine tudo o que você conhece.
Refute tudo o que é efêmero.

E, em primeiro lugar, o que é efêmero?
Sua própria vida, o passado qualquer que seja, suas emoções quaisquer que sejam porque elas se inscrevem,

sistematicamente, na lei da dualidade (ação / reação, sem fim), sem, no entanto, serem eternas já que, por
definição, essas emoções mudam em função do que lhe é dado a viver, a ver e a sentir.

O que lhe é desconhecido não pode ser nem vivenciado, nem sentido, em meio ao seu conhecido.
Não há, então, possibilidade de fazer entrar o desconhecido em meio ao conhecido.

É-lhe preciso, portanto, sair do seu conhecido, não como uma rejeição, não como uma negação, mas,
simplesmente, aceitando que você estritamente nada é do que você conhece.

O verdadeiro conhecimento é independente do conhecido.
O que o ego interpreta como conhecimento é uma trapaça porque isso jamais é duradouro, porque isso é,

muitas vezes, procedente de crenças, veiculadas por outras histórias e por outras experiências que
estritamente nada têm a ver como você e as quais, no entanto, você deu crédito.

Não é porque BUDA existiu que você vive o BUDA.
Por mais que você tudo leia, por mais que você tudo compreenda, tudo assimile, você não pode reproduzir

seja o que for porque isso é procedente de crenças.
É-lhe preciso, então, real e objetivamente, matar todas as suas crenças porque você não é suas crenças.
Você não pode, portanto, de maneira alguma, ir para o desconhecido com qualquer crença, com qualquer

conhecimento, com qualquer história.
E isso, efetivamente, não pode ocorrer porque não há qualquer lugar aonde ir, não há deslocamento.

Enquanto você crê buscar o Absoluto, ele jamais será encontrado, porque ele sempre esteve aí.
E, portanto, crer que você irá a algum lugar é uma trapaça do seu próprio mental.

Mesmo se o Si não for você, no Absoluto.
Do ponto de vista do Absoluto, o ego, a pessoa, este próprio mundo, sua própria história, não existem.

Aí também é uma trapaça, uma simples projeção, uma Ilusão, um jogo estúpido e estéril.
Não há evolução: só o ego o crê, só o Si pode considerá-lo.

O Absoluto não se coloca esse tipo de questão.
É impossível que haja qualquer evolução.

Pode ali haver, certamente, transformações.
Pode ali haver, certamente, melhorias.

E o ego se delicia.
Porque ele estava mal no dia anterior, ele fica melhor no dia seguinte, porque ele compreendeu a causa e a
origem do sofrimento, a causa e a origem de uma doença, a causa e a origem de um desequilíbrio, ele tem,

então, a impressão de avançar.



Ele tem, então, a impressão de melhorar, mas isso é uma armadilha porque em momento algum ele irá lhe
permitir sair do que ele o fez crer.

Isso é impossível.
O Desconhecido, o Último, nada é conhecido, em qualquer tempo, em qualquer espaço.

Do seu ponto de vista, isso é o vazio.
Mas do ponto de vista do Absoluto, o vazio é você e nada mais.

Quando você fecha os olhos, o mundo desaparece.
Quando você dorme, o mundo no qual você vive desaparece também.

Somente a crença, pela experiência, de acreditar que você vai despertar no dia seguinte faz com que você
adormeça sem preocupação.

E, no entanto, quem pode assegurar-lhe que você vai sair?
E, no entanto, você se coloca a menor questão?

Nada há a mudar exceto o seu olhar.
Não há lugar algum aonde ir porque você aí já está.

Não há qualquer esforço a propiciar, muito pelo contrário.
O ego, a pessoa é um esforço permanente, através dos sentidos, através das emoções, através da sua história

e do seu mental, que age permanentemente, de maneira mais ou menos intensa, para que você jamais tome
consciência da sua extensão.

E que, jamais tomando consciência da sua extensão e dos seus limites, você permaneça na prisão e jamais
encontre o Absoluto que não é para encontrar, porque isso não é você que busca, mas é ele que o encontra, a
partir do momento em que você sai de todo conhecido, de toda referência e de todo ilusório conhecimento que

é apenas uma enganação.

***

Pergunta: como viver mais a alegria e a simplicidade?

A alegria e a simplicidade fazem parte da sua Essência e da sua natureza.
Aí, tampouco, não há que cultivá-la porque esta alegria está presente.

Somente a distância que você coloca, e a ignorância que você ali coloca, podem representar o que é
vivenciado como uma ausência de alegria.

Nada há de mais simples do que o Absoluto.
O que é complicado é o mental e o ego porque eles elaboram, permanentemente, estratégias, eles elaboram,

permanentemente, condutas, regras a observar, contextos e limites (quaisquer eu sejam esses contextos e
esses limites).

Eles tentam construir uma simplicidade, preservando-se da complexidade deste mundo, crendo conhecê-lo,
crendo senti-lo.

Mas absolutamente nada deste mundo é absoluto e, no entanto você é Absoluto.
A alegria decorre do Êxtase.

A alegria é a manifestação do Si, do Samadhi.
A simplicidade está também presente no Samadhi.

Isso lhe permite se aproximar e viver, pela experiência e por momentos, a não separação.
Mas você permanece inscrito na separação e, portanto, a simplicidade parece partir, como a alegria parece

partir.
Não é nem a alegria, nem a simplicidade que partem, mas é, sim, você que parte de você mesmo.

A alegria e a simplicidade sempre estiveram aí.
O único movimento é aquele do ego, o único movimento é aquele do mental e das emoções que se

desenrolam e se sucedem em um tempo linear.
Não há, portanto, nada a cultivar, não há, portanto, nada a buscar que já não esteja aí, porque, se você fala da

alegria a cultivar, você considera já, então, a não alegria e, portanto, a outra extremidade está presente em
você.

Não há extremidade.
Considere que a alegria não pode ser uma experiência situada entre dois períodos de não alegria, mas que é

um estado que resulta diretamente do que você É e tudo irá mudar para você.
Quanto à simplicidade, ela consiste, simplesmente, em estar em paz, em não dar corpo ao que quer que seja

mais, em não nutrir o que quer que seja mais.
O Si e o Absoluto são uma transcendência total, aí também, do que você nomeia alegria e simplicidade porque
o Absoluto não pode se referir (mesmo sendo simples) a qualquer coisa que fosse complicada e a uma alegria

que implicasse uma não alegria.
Esta alegria está, portanto, além de toda alegria: é por isso que não é mais sábio nomeá-la o êxtase ou a

íntase.



O ego irá se conservar sempre nesta dualidade de conceito e de experiência.
Ele mantém, portanto, a linearidade.
O Absoluto é a saída da linearidade.

O Absoluto é a sua natureza, a sua essência.
Não há, então, que buscar ou que cultivar qualquer alegria, qualquer simplicidade porque, se você chegar a
permanecer totalmente à escuta e a ouvir, além de todo tempo, a partir desse momento, o Absoluto está aí

porque ele vem a você.
Querer a alegria, querer a simplicidade, é já considerar que ela não está presente.

Mas você é a alegria e você é a simplicidade.
A distância resulta simplesmente da sua história e das suas experiências passadas onde a lembrança e o

desejo competem, em você, para ocupar a frente do palco.
Mas isso é apenas um palco, isso é apenas uma representação, uma projeção, que não tem qualquer

substância, nem mesmo a menor realidade.
Isso é para descobrir por si mesmo porque ninguém pode dizê-lo, ninguém pode fazê-lo viver: há apenas você

e você sozinho que pode atualizá-lo.
No final, deixe este corpo viver, deixe os seus pensamentos viverem, deixe-os trabalhar.

Será que você se coloca a questão quando você come um alimento para saber se ele vai fazer o que ele tem
que fazer?

Não: isso se faz.
Aja do mesmo modo para o que você considera ter que fazer nesta vida.

Não se implique ali, mas faça-o.
Olhe você agir e depois se coloque a questão de quem olha.

Será que você é este corpo que absorve um alimento?
Será que você é esse mental que se coloca a questão do efeito do alimento?

Ou será que você É outra coisa?
Elimine, também, o que é da ordem do habitual (lavar-se pela manhã, mesmo se for preciso fazê-lo): você nada

é de tudo isso.
Então, irá lhe aparecer, de maneira explosiva ou progressiva, o que você É.

Ser o não ser.
O Absoluto não é nem um desejo, nem um objetivo, nem um caminho.

Não há nem desejo, nem objetivo, nem caminho.
Há apenas a vida que flui, que você ali participe, ou não, que você ali esteja, ou não.

Torne-se, portanto, a Vida, e o Absoluto irá aparecer-lhe porque ele sempre esteve aí.

***

Pergunta: relacionamentos ou comportamentos empreendidos da dualidade neste plano podem
constituir um freio para a realização do Absoluto?

Primeiramente, não pode existir qualquer Realização no Absoluto.
A Realização refere-se ao ego e ao Si, mas em caso algum ao Absoluto.

Nenhuma manifestação dual pode contrariar, frear ou bloquear o Absoluto.
Você come.

Toda a fisiologia deste corpo é fundamentada na dualidade.
Toda a fisiologia das emoções e do mental é fundamentada na dualidade.

Nenhum elemento deste corpo ou dos seus envelopes sutis pode alterar, de maneira alguma, o que É.
Pensar e conceber que há uma tarefa a cumprir, um caminho a seguir, um yoga a praticar, é da competência da

personalidade e do ego, jamais do Absoluto.
Os yogas, quaisquer que sejam, conduzem-nos ao Si que é eventualmente para Realizar.

Mas o Absoluto jamais será uma Realização, mas, sim, a Liberação de todo yoga e de toda dualidade.
O que não consiste em negar a dualidade enquanto esta forma (este corpo), esta pessoa, esta presença nesta

ilusão.
Trata-se, então, sim, de uma transcendência e de maneira alguma pode tratar-se de uma transformação.

Acreditá-lo é uma enganação do ego.
Você não pode transformar o que é limitado e acreditar que a imperfeição vai se tornar perfeita.

A perfeição não é deste corpo, nem desse mental, nem da sua própria vida.
Ela é o Absoluto.

Considerar que algo pode alterar ou impedir o Absoluto é um fingimento.



É o próprio ego que atua para acreditar que ele será melhor amanhã.
Ele o será, talvez, ele o será, certamente, mas o que ele vai ganhar?

Melhorar a saúde, melhorar a respiração, melhorar as angústias, há um busca desesperada por um ser melhor
ou por um bem-estar, mas nenhum ser melhor e nenhum bem-estar o farão descobrir o não Ser.

Ele irá afastá-lo também, certamente, como o mal-estar.
São estratégias, elaboradas pelo ego, para fazê-lo crer que há algo a buscar, algo a melhorar, algo a praticar

que vai fazê-lo se aproximar, mas, no final, você se afasta.
Obviamente, a pessoa (o ego) vai ficar satisfeita por sentir menos dor, por estar menos angustiada, por viver

melhor e por mais tempo, ou diferentemente, mas isso estritamente de nada serve.
O que não quer dizer por aí para pôr fim à ilusão, mas, sim, para estar consciente e lúcido do que isso é:

apenas uma ocupação, apenas um passatempo.
Então, aí também, ocupe, se você quiser, o seu mental e o seu corpo, mas aceite o princípio de mistificação e

de ilusão.
Alimente este corpo quando ele tiver fome, dando-lhe de beber quando ele tiver sede.

Você não chegaria a imaginar refutar a fome e a sede e, no entanto, será que satisfazer a fome e a sede deixa
o Absoluto aparecer?

Ele não é do mesmo nível do mental.
Você pode alimentá-lo de todas as maneiras, você pode dar-lhe a ler e, portanto, regá-lo de todo

conhecimento, você apenas fará reforçar a sua própria ignorância do Absoluto.
Isso é apenas o jogo do ego e do mental que, de maneira duradoura e incessante, quer fazer crer que você vai

ali chegar.
Mas você não pode ali chegar já que não há parte alguma aonde chegar.

E se houvesse um destino a chegar, bem, isso significaria, simplesmente, o fim do ego.
Você conhece um ego que queira morrer por si mesmo, se isso não for pela porta da morte?

O Absoluto não se ocupa absolutamente deste corpo, absolutamente do que você busca, absolutamente do
que você crê ou espera.

Ele não tem o que fazer, de forma alguma, dos seus próprios gestos.
São apenas movimentos que nada trazem à paz e à imobilidade.

São, portanto, realmente, gestos que vão, simplesmente, atrair a consciência.
O Absoluto não tem o que fazer de tudo isso: ele está instalado em cima, embaixo, por toda parte, além de

todo espaço, de toda eternidade.
Nada há de pior do que crer que você será Liberado porque você busca a Liberação.

Porque, em última análise, você está Liberado, desde toda Eternidade, mas simplesmente você não o sabia.
Não há, portanto, aí tampouco, que rejeitar o que quer que seja, mas, sim, que transcender todos esses

aspectos que são apenas véus e máscaras colocados no Absoluto.
É preciso, então, cessar toda projeção do que quer que seja.

A partir deste instante, então, o Absoluto irá aparecer para você.
Mas é preciso cessar a presunção de crer que há algo a buscar, algo a Realizar e mesmo algo a Liberar.

Se você fizesse calar todas essas pretensões, então, o não Ser seria a única possibilidade.
Lembre-se de que você é efêmero no que você acredita, que isso seja os pensamentos que passam, ou

mesmo este corpo que nasceu e que retornará à terra.
Será que você é este corpo?

Será que você é o que é efêmero?
Será que você é a sua busca?

Será que você é as suas práticas?
No final, o que você é?

Se você for capaz de viver o que você era antes de ser este corpo (além de todo corpo de qualquer vida
passada que pertencia à personalidade, de maneira irremediável), bem, instantaneamente, o Absoluto estaria aí

porque ele sempre esteve.
Você não pode se apropriar seja do que for porque você É isso.

Você não pode possuir o que você É.
É apenas o ego que o faz crer nisso.

***

Pergunta: eu sempre quis que depois da morte houvesse o nada. Há diferença entre o nada e
Absoluto?

Esse que deseja, depois da morte, é evidentemente o ego.
A melhor imagem e a melhor representação que possa sugerir o ego, do Absoluto, é, obviamente, o nada.



A melhor imagem e a melhor representação que possa sugerir o ego, do Absoluto, é, obviamente, o nada.
O Absoluto não é, naturalmente, qualquer nada, mas ele é, também, o Nada.

O Absoluto, após o fim desta forma, é o retorno ao sem forma, além de toda memória, além de toda
experiência, em qualquer forma, mesmo que ele possa persistir numa forma, nada mais tendo a ver com uma

forma deste mundo.
O Absoluto é o Tudo e o Nada.

O sem forma (ou o fim da vida, aqui) põe fim, de algum modo, ao complexo inferior ego / personalidade
(envelope físico e envelopes sutis), mas coloca (e colocou, até agora) o Ser do outro lado da peça.

Mas era a mesma peça e, em caso algum, o nada.
E então, em caso algum, o Absoluto.

A forma desaparece porque ela é efêmera.
A personalidade desaparece porque ela é efêmera.

Mas se alguma coisa retorna, essa alguma coisa não está inscrita em qualquer forma e em qualquer
personalidade.

Hoje, no sentido do seu tempo, não há nada que faça voltar ou se afastar do Absoluto.
No final, o nada (que ele seja querido, desejado ou rejeitado com horror e medo) é, efetivamente, o Absoluto,

para o ego, para a pessoa, para o mental.
 Considerar o seu próprio fim, enquanto efêmero, pode encher de terror ou de paz, mas, em um caso como no

outro, representar a morte como um nada não permite, de modo algum, viver o Absoluto, que isso seja
mantendo esta forma, ou não, porque o nada permanece, nesse caso (e permanecerá sempre), uma crença.

Uma crença não tem qualquer peso.
Uma crença é uma justificativa da própria ausência da experiência.

Nenhuma crença pode substituir a experiência.
Nenhuma história pode ser escrita no instante.

A crença os faz crer no instante ou no instante seguinte ou no instante passado, mas ela não é o presente.
O ego não foi feito para conhecer o nada já que ele desaparece, ainda menos o Absoluto porque ele não pode

ali se reconhecer, nem ali se conhecer.
O Absoluto não pode ser, como o nada, um desejo, já que vocês não podem desejar, em última análise, o que

vocês São realmente e que já está aí.
É o ego que vai acreditar que ele tem que desejar.

Em um momento posterior, chamado de morte, o nada já está aí, para o ego.
Recusar vê-lo é recusar o Absoluto.

Colocá-lo no amanhã, ou dizer-lhe que é impossível, é uma forma de negação do Absoluto.
O ego busca, ele também, à sua maneira, refutar o que lhe é desconhecido, negá-lo, e eu diria que isso é

legítimo.
Se vocês permanecerem tranquilos e em paz, se vocês estiverem além daquele que observa, se vocês

estiverem além da testemunha, além de todo conceito, além de toda percepção, além de todo consciente ou
inconsciente, se vocês saírem de toda referência, de toda projeção, de todo sentido de antecipação, então

vocês dão lugar à Verdade, ao Absoluto.
Vocês não podem refletir sobre o Absoluto.

Você não pode colocar-se a questão do nada, simplesmente experimentar a vertigem [o medo patológico de
cair no vazio] ou a plenitude (isso é conforme), mas o que você experimenta, naquele momento, não pode ser

validado, nem mesmo ser uma prova.
A única prova do Absoluto é o Êxtase e, preliminarmente, sua testemunha: a Onda da Vida.

Nada pode ser além disso.
E nada pode ser menos do que isso.

Não há mistério no Absoluto, somente o ego o crê e tende a fazê-lo viver porque o ego não pode representar o
que, efetivamente, não tem qualquer representação.

Então, a palavra ‘nada’ pode aparecer como um recurso final, atraente ou temível.
Mas isso permanece um último recurso.

***

Pergunta: será que esta latência, à qual você faz alusão, como suporte do Absoluto, pode ser
vivenciada como uma sensação de não ter que se incomodar, o que quer que viva ainda a

personalidade?  E que a Alegria profunda e a Beleza que animam, então, são uma Verdade à qual
podemos nos agarrar?

O Absoluto não pode ser agarrado em parte alguma: é preciso, então, desprender-se.
Enquanto você está preso à sua própria Alegria, você coloca seu próprio limite ao Absoluto e, portanto, você

não pode vivê-lo.



Você não pode, então, permanecer ligado ou agarrado ao que quer que seja.
Qualquer fixação é um freio.

Mesmo se existirem camadas sucessivas permitindo e dando a Ilusão de ascender ao que quer que seja, é um
momento em que mesmo isso é para abandonar.

Como você pode viver o Absoluto enquanto você não abandona o Si e a sua Alegria?
É, efetivamente, muito mais fácil e sedutor viver a Alegria, e várias estruturas que se expressaram, ali os

convidaram (ndr: o Conclave Arcangélico, a Assembleia dos Anciãos, das Estrelas...) porque a Alegria é um
alívio e que o alívio pode ser considerado como benéfico.

E isso o é, contrariamente ao peso e à densidade.
Mas se aliviar não basta para fazer desaparecer a projeção, em meio à Ilusão.

É, então, um instante (ou um tempo, se vocês preferirem) para, aí também, aceitar não mais estar fixado.
Não pode ser concebível, nem aceitável, que o fato de viver a Alegria, de maneira contínua, possa permitir-lhe,

um dia, ser o Absoluto.
Como as estruturas que se expressaram lhes disseram: vocês estão Liberados.

Mas estar Liberado não é, necessária e implicitamente, viver a Liberação.
A problemática do Absoluto, contrariamente à Realização, é que isso não pode ser, de modo algum, uma

Consciência nova ou mesmo um salto de Consciência.
Não há possibilidade porque não há ponte entre a Realização e o Absoluto.

O Absoluto é (justamente e muito pelo contrário) o desaparecimento na crença de toda ponte, ou de toda
possibilidade, ou de toda Verdade à qual permanecer fixado.

É preciso, realmente, não mais estar fixado.
Aceitar, de qualquer forma, Abandonar-se à Fonte de si mesmo, sem conhecê-la.

Abandonar o Si, que é conhecido, através da Alegria e da Beleza.
O Absoluto e o Último jamais foram, nem jamais serão, outra coisa que o que é Verdadeiro e que o que É,

desde toda Eternidade porque não efêmero.
A Alegria à qual você pretende estar fixado irá desaparecer, assim como a forma irá desaparecer.

Não pode ser, portanto, eterno, nem ser duradouro, mesmo se isso estiver instalado de maneira que lhes
pareça duradouro.

Há, então, em Verdade, que se desprender de todo conhecido, sem qualquer exceção.
A partir do momento em que algo lhes pareça como conhecido, ele não pode ser o Absoluto.

Os limites representados pelos medos, pelos obstáculos, não são de qualquer utilidade, nem de qualquer
assistência (e de maneira alguma) para que o Absoluto encontre vocês.

Finalmente, o mecanismo de latência é o que dá a perceber a existência de um tempo e o que dá a perceber a
existência de um futuro.

Mas o Absoluto não tem nem passado, nem presente, nem futuro.
Ele É, além do Ser.

Ele é Isso.
Você não pode, portanto, permanecer fixado, nem ser devedor de uma Verdade relativa porque toda Verdade,

mesmo relativa, não é o Verdadeiro, é apenas uma etapa.
E o Absoluto não é uma etapa.

Se você recusar isso, se você aceitar a incidência, então o Absoluto irá encontrá-lo.
Lembre-se de que você não pode prender-se, nem buscar.

***

Pergunta: se um projeto foi feito antes da Passagem no Absoluto, esse projeto pode se manter ou
ele desaparece?

Será que o Absoluto faria desaparecer o projeto de uma forma que está na vida?
De maneira alguma.

Mas mesmo se esse projeto chegar a desaparecer, isso não é uma ação da personalidade e, evidentemente,
ainda menos uma ação do Absoluto.

O Absoluto não interfere e não modifica as circunstâncias deste mundo.
Entretanto, a Liberação pelo Absoluto faz movimentar o conjunto do Universo, o conjunto dos Mundos.

O que é relativo em um projeto, qualquer que seja (que seja um projeto de vida, um projeto de negócio) irá
desenrolar-se ou não irá se desenrolar.

O Absoluto não está ali por nada.
A mudança de olhar sobre o projeto e sobre a forma não chama, obrigatoriamente, ao desaparecimento do

projeto ou da sua forma.
Mas isso não tem qualquer importância já que vocês não são mais este projeto, vocês não são mais esta



Mas isso não tem qualquer importância já que vocês não são mais este projeto, vocês não são mais esta
forma.

Quer vocês continuem a apoiar o projeto, como a portar esta forma (porque é um peso), isso em nada muda o
Verdadeiro.

O Absoluto não é referido pelo limitado, mas ele engloba o limitado.
O limitado não tem qualquer ponte nem qualquer continuidade com o Absoluto.

O Absoluto engloba-o.
Não há que se colocar a questão deste corpo, como de qualquer relação.

Não há qualquer razão válida e objetiva ou lógica, para o Absoluto decidir ou querer o que quer que seja.
Por outro lado, o relativo inscrito em uma forma (ego, pessoa) pode ser levado a reposicionar-se porque o

Absoluto fez, efetivamente, mudar o olhar.
Mas isso não é nem obrigatório, nem uma obrigação, mesmo isso podendo ocorrer.
O Absoluto, vivenciado e inscrito em uma forma, continua a fazer viver esta forma.

Não há oposição ou antagonismo.
Há apenas a evidência do Absoluto, o fim do questionamento sobre o sentido e o porquê.

Mas esta forma relativa continua a evoluir ou sempre é o que ela o crê.
O Absoluto pode pôr fim às ilusões, mas não à ilusão deste corpo, nem sempre, mas isso não tem qualquer
espécie de importância porque aquele que é Liberado Vivente não pode mais ser levado para a morte, para

qualquer ilusão, para qualquer jogo.
Tudo isso é transcendido, verificado e verificável, a cada minuto, a cada sopro.

Que este corpo permaneça ou que este corpo desapareça, a desidentificação é total com o corpo, sem, no
entanto, que haja um desprendimento deste corpo.

Tudo pode parecer semelhante e, no entanto, tudo é diferente, não simplesmente transformado, mas, sim,
realmente, transcendido.

Há um antes e um depois do ponto de basculamento no Absoluto, para a pessoa.
Este antes e este depois podendo ser idênticos ou radicalmente diferentes.

Isso não tem qualquer incidência e qualquer repercussão.
Ser Liberado Vivente é agir Livremente e em Liberdade, é não mais ser devedor de qualquer moral, de

qualquer sociedade, de qualquer relação.
Vocês estão liberados, enquanto podendo amplamente continuar a estar neste mundo, mas, simplesmente,

vocês sabem que vocês ali não estão.
Vocês irão considerá-lo como um jogo.

Vocês descobriram o fingimento.
Vocês descobriram a enganação.

Vocês são Liberados Viventes e vocês apenas podem ser, aliás, Viventes.
O que muda e o que deve mudar não é em função de um desejo da personalidade, nem de qualquer

transgressão, mas, sim, o efeito direto da transcendência.
As relações, o posicionamento em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação à sociedade e à moral,
não serão nunca mais as mesmas, porque vocês se tornaram o testemunho vivo do Absoluto e porque vocês

estão descondicionados, mesmo estando presentes em algumas condições.
Aí está o Verdadeiro.

***

Pergunta: você poderia indicar o que permite, daí onde eu estou, o ponto de basculamento que você
abordou?

Não esteja mais em parte alguma.
Não busque mais referências.

Aceite.
Nada há a buscar, não existe qualquer lugar melhor do que outro.

Crer e esperar que um lugar seja melhor, coloca-o na perspectiva linear da pessoa e da personalidade.
Você não pode se aproximar, de forma alguma, do que você já é, porque isso já está aí.

Portanto, esse ponto de basculamento não depende de nada mais além de você.
Mas não você em meio a uma ação ou a um desejo, mas você na ausência total de ideal, na ausência total de

busca.
Trata-se de uma capitulação e de uma rendição total de tudo o que você acredita ser, de tudo o que você

manifesta.
Isso foi nomeado, por aqueles que intervêm em algumas estruturas, a Crucificação.

Do mesmo modo que não é preciso aproximar-se de uma verdade qualquer, não há ponto de vista ou ponto de
basculamento melhor do que outro.



Há apenas que refutar tudo o que você acredita ser.
Enquanto houver, em você, um apego à sua própria pessoa, forma ou envelope sutil, este apego prende-o

(também certamente como uma corda) à pessoa, à personalidade ou ao Si.
Não há qualquer troféu de caça ou de guerra para exibir.

Justamente, é preciso desprender-se de tudo o que foi fixado, criar o vazio sem se colocar questões: uma
forma de aceitação do nada, uma forma de aceitação de que nada há e, sobretudo, nem medalha ou

recompensa.
E ainda menos uma mente a conquistar ou a Liberar.

É-lhe preciso, portanto, estar Presente, inteiramente e na totalidade, à Vida, sem atividade, sem ação, sem
reivindicação.

Apenas se colocar aí onde você sempre esteve: no não Ser.
Fazer cessar o Eu de uma pessoa, de uma forma, de uma vontade ou de uma medalha.

Nada há a ganhar.
Nada há a conquistar.

O fato de ganhar e de conquistar pertence à personalidade que deseja possuir e ter.
O Absoluto é uma devolução de todos os seus bens, de todas as suas medalhas, de todas as suas vontades,

mesmo as mais sutis ou as mais espirituais.
Porque, em última análise, tudo isso apenas representa uma fraude que não tem qualquer consistência, nem

qualquer substância.
Atuar Verdadeiramente é aceitar não mais jogar.

Simplesmente, colocar-se, receber, escutar o que chega então, que jamais partiu.
Assim É o Absoluto.

Fazer o Silêncio (e não somente exteriormente) das atividades, quaisquer que sejam, de expressões
(corporais, visuais, sexuais ou verbais), mas, muito mais, o Silêncio Interior da imobilidade, da não vontade e da

não volição.
Deixando todo o lugar, porque não há lugar definido.

Deixando todo o espaço porque não há espaço no Ilimitado.
Aceite e acolha o que É e não o que você deseja.

O Si é ainda um desejo, preenchido pela Realização.
O Absoluto é não desejo, pela Liberação.

Nada há a manifestar, nada a criar e nada a empreender, visto que isso já É.

***

Pergunta: além do ponto de basculamento, a consciência do si torna-se a Consciência de ser o Tudo
ou a consciência desaparece?

A consciência desaparece, na totalidade.
Os quatro estados da consciência não têm qualquer sentido, nem qualquer legitimidade, no Absoluto.
Não pode existir uma solução, aí tampouco, de continuidade, entre a consciência e a não consciência.

A consciência está, irremediavelmente, ligada à observação, à projeção (que esta projeção seja separada ou
não separada, ou seja, no ego ou no Si).

A ausência de separação não é o Absoluto, já que o Absoluto não pode ser apreendido, de maneira alguma,
pela própria consciência.

A única testemunha que a Consciência pode ter é o que lhes foi denominado a Onda da Vida.
Mas, mesmo aí, a um dado momento, deve existir uma forma de tomar distância disso.

Esta tomada de distância não é uma distância, no sentido de afastamento, mas, sim, uma tomada de distância
da própria testemunha em relação ao que é vivenciado e observado.

A aniquilação da pessoa, da forma, das percepções desta forma, vai inscrever a consciência nesse ponto de
basculamento, que irá resultar no nada (para a personalidade) e (do ponto de vista não pessoal) no Absoluto.
A Onda da Vida, vivenciada então como experiência (com suas consequências e suas implicações), fará de

vocês uma Onda da Vida, eliminando a distância e colocando-os em distância.
Aí está o Absoluto.

Não podem existir outras testemunhas ou outros marcadores além deste.
A Onda da Vida percorre-os até o momento em que vocês percorrem a Onda da Vida, fazendo-os,

irremediavelmente, sair de toda projeção, a tal ponto que vocês experimentam (não por projeção) totalmente
outra coisa, totalmente outra consciência, qualquer que seja, em qualquer reino que seja.

Isso não quer dizer que vocês irão vivê-lo permanentemente, mas, sim, que isso faz parte do possível,
demonstrando o Verdadeiro e a Verdade do Absoluto.

Passar no Ilimitado torna-os, efetiva e concretamente, Ilimitado.



E ainda mais Ilimitado e sem limite de qualquer forma, mesmo a sua (na qual vocês estão, de maneira
efêmera).

A Onda da Vida, enquanto testemunha e marcador, chama também, a um dado momento, da sua parte, uma
forma de identificação e de renúncia a vocês mesmos, dando-lhes a viver a Vida, além de toda forma e não

importa qual forma, mesmo se for mais fácil, em um primeiro momento, viver isso com uma forma que vocês
conheceram ou que lhes é conhecida, neste mundo ou em outros lugares, pondo fim à separação, pondo fim à

ignorância, fazendo de vocês um Liberado Vivente.
Esse Liberado Vivente nada terá a reivindicar, nada terá a explicar, nada terá a justificar, porque ele É.

Terá apenas que testemunhar, sem o desejar, sem vontade deliberada, mas porque isso É e faz parte da Vida.
Ele é a testemunha, ele é o mensageiro, além de todo papel, de toda função.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu agradeço a vocês, então, pelos "entre ti e mim"
(trocadilho que BIDI fez com a palavra francesa "entretien" que significa 'conversa').

Certamente, até muito em breve, conforme a fórmula consagrada.

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

NDR: Em sua intervenção de 29 de março de 2012, BIDI apresenta suas modalidades de intervenção.

***

Mensagem de BIDI no site francês:
http://autresdimensions.info/article4a81.html
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***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- ACESSO AO ÁUDIO (mp3) -
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Questão: O que é que trava, para passar simplesmente do Si ao Absoluto?

O Si ele mesmo.

O que é que pode travar, se não for o Si ou o ego, eles mesmos?

O ego não pode conhecer o Desconhecido. Ele não pode vivê-lo, ele não pode conceituá-lo, ele não pode
percebê-lo, ele não pode considerá-lo.

Quanto ao Si, ele é uma contemplação.
E esse estado de contemplação foi muitas vezes vivido como uma finalidade, como uma realização.

Conceber o Si como uma realização e uma finalidade, é o freio.
A resistência ao Último não é, definitivamente, senão isso.

E isso é, bem evidentemente, subentendido pelo medo: medo do Desconhecido, medo do que não existe,
para aquele que está no finito e na experiência do Si.

Este medo não pode ser combatido e, na maioria das vezes, ele não pode mesmo ser visto, nem integrado.

Não há, num ato de redenção total, de capitulação total, senão a transcendência que ocorre.

O fato de não existir uma ponte, de um estado ao Último, é certamente o elemento mais traumatizante, e o mais
insatisfatório, para o ego como para o Si.

O paradoxo do ego e do Si, estando limitados e efêmeros, é o de se considerarem, ambos, como eternos.

Há uma busca de permanência, busca de Eternidade, que não poderá, certamente, jamais conduzir ao seio do
eu, como ao seio do Si.

O Absoluto e o Último não podem coexistir, de maneira nenhuma, com isso, já que isso é a própria negação do
Absoluto.

É preciso, de qualquer maneira, reconsiderar e recolocar o ego, ele mesmo, ou o Si, ele mesmo, naquilo que
eles são, e naquilo que eles nunca serão.

Este exercício não é uma prática (nem mental, nem espiritual), mas antes uma evidência que é preciso
esclarecer, de maneira lógica e total.

Eu o repito também, para esta questão: Nada do que te é conhecido, ou reconhecível, te conduzirá ao
Absoluto, nem te elevará ao Absoluto.
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A aceitação, para o ego ou o Si, do vazio, do desaparecimento, é um pré-requisito indispensável à Onda da
Vida, testemunha do Absoluto.

Há, portanto um conjunto de procedimentos, situados no finito, que consistem, justamente, em ver o que é
finito, e terminal.

A fim de não aderir a isso, de maneira nenhuma, de não dar peso ao que já é pesado, de não o alimentar de
qualquer maneira.

O mais frequente, por esta forma de pesquisa extremamente lógica (onde vocês definem, por vocês mesmos,
o que vos é reconhecível ou o que vos é conhecido), esta pesquisa vos conduzirá, necessariamente e muito

logicamente, ao ponto de basculamento.
E, portanto, o Absoluto se revelará a vocês.

Certamente, isso não se vai passar sem algumas manifestações de cólera, de tristeza, de alegria, de
perturbações (Interiores ou exteriores) mas reconheçam que o que se manifesta, neste momento, é também

limitado e conhecido.

Lembrem-se (e lembra-te) que não há objetivo, que não há mesmo caminho.
Há somente a Verdade, nua, sem suporte, sem aperto, sem outra coisa que não ela mesma: a Verdade,

incondicionada, incondicionante.

O Absoluto (do ponto de vista da imagem que pode dar o ego oi o Si) é Amor e Luz, e Vibração. Amor, Luz e
Vibração, são o aparece no seio do ego, implantando o Si.

Mas tudo isto se tornará supérfluo, mesmo se for vivido, e deverá ser considerado como tal.
Mesmo se processos mais violentos da Consciência, ela mesma (como o despertar do Canal do Éter ou

Kundalini), em definitivo e em Último, não representa senão um espetáculo, senão uma representação, senão
uma ilusão mais.

Resta-vos ainda encontrar, encontrarem-se, no não-ser, na não-consciência, naquilo que vocês podem
denominar, do ponto de vista do ego: o vazio, que se revelará Absoluto e Último.

Mas não há nenhum caminho, nenhum objetivo.
Apenas o Si crê nisso, apenas o Si estruturou um certo número de ensinamentos.

O Absoluto não conhece nenhum ensinamento, nenhum confinamento, nenhum limite e nenhuma possibilidade
de estrutura.

Mesmo a forma desse corpo é vivida por aquilo que ele é: uma ilusão efêmera e, no entanto, aceite.
Mas vista tal como ela é.

A Liberdade não tem preço e não é um preço.
A Liberdade também não é um estado.

O Absoluto é a única Liberdade, além de um estado, além de uma etapa.

Examinem tudo o que é limitador, tudo o que é condição.
Examinem tudo o que é relação, e mesmo comunicação.

Examinem o que vocês denominam Amor e Luz, do lado da personalidade ou do Si, e recusem tudo isso.
O Absoluto não está aí.

Mas o Amor e a Luz são, certamente e bem evidentemente, a tradução do Absoluto, aqui e em qualquer lugar,
mas não o Amor e a Luz vistos através da personalidade, ou vistos através do Si, mas antes, na Essência e na

própria natureza do que É o Absoluto.

Não há nada a compreender, não há nada a apreender, nada que possa permanecer, porque, por essência, é
efêmero.

Saiam de toda ideia, de toda bagagem espiritual, deixem-nas onde estão: no Si ou na personalidade.

Vocês têm que Ser o não ser, somente isso.
Nesse momento, nesse instante, o basculamento se fará, sem nenhuma participação da vossa parte.

Porque é o tempo.

***

Questão: Eu tenho consciência que o mental mantém o ego em perfusão, e quando este mental se
retira, é o sono que se instala ou um estado de semi-consciência. O Casamento Místico é facilitado

por este estado de sono?
Sim.

Desde o instante em que ele te parece mergulhar ou partir no que tu denominas sono, tu nunca estiveste tão
próximo do Absoluto.

Porque o sono é, de qualquer maneira, no limitado, o desaparecimento do mundo e o desaparecimento do
consciente.



Mas um sono onde não existirá mais o sonho.

O sono é, portanto, a manifestação, no seio do limitado, de uma forma próxima do sem forma do Absoluto.

Tudo o que abranda o mental, tudo o que não luta contra ele, mas o faz ver a sua própria presunção, é útil.
Mas não façam disso uma finalidade.

A meditação é apenas destinada a ser o observador do vosso próprio mental, vos fazendo ter uma forma de
distância em relação a ele.

Isso, evidentemente, não chega ao Absoluto, mas poderia fazer parte das condições prévias para que o
Absoluto se revele em vocês.

Se o mental desaparece, sem sono, totalmente e inteiramente, então, a Onda da Vida nasce.

O medo, as dúvidas, que estão inscritas no complexo emocional e mental, se manifestarão mas, o fato do
adormecimento do mental e da Consciência, isso poderá viver-se muito mais facilmente.

É importante que as questões que vocês se põem, ou que vocês me puseram, tenham uma resposta.
Não, uma vez mais, para satisfazer um qualquer ego, mas antes para vos levar à lucidez, e à estupidez, de

vocês mesmos.
Porque não há nada de mais estúpido do que qualquer coisa, ou uma consciência, que se crê conduzida no

seio do limitado.

A consciência precisa de limites.
A Consciência mesmo dita Ilimitada, não separativa, da Realização, conhece o seu próprio limite pelo seu

próprio desaparecimento e a sua própria inscrição no corpo.

O Absoluto vos desinscreve do corpo e vos inscreve numa realidade qualquer.
Vocês não são mais tributários de uma qualquer forma.

Vocês não são mais assimilados, e assimiláveis, a uma personalidade, ou a um Si.

O que há de melhor, para o representar, que o estado de adormecimento ou de sono?

O sono (que é representado, pelo ego, como a ignorância) é, para o Absoluto, a aproximação do verdadeiro
Conhecimento, que põe fim à ignorância.

Estas palavras que eu emprego podem, no momento, se apresentarem sem sentido, sem lógica, mas elas
imprimem, em vocês, a sua absoluta Verdade, e o Último.

***

Questão: Eu tenho sempre muitas questões em mim, hoje não me vem nenhuma e, no entanto, estou
certo que sempre esperei este momento. É isto o medo? Pode-me ajudar?

Em quê terás tu necessidade de uma ajuda qualquer?
Não existe nenhum salvador e nenhuma ajuda.

O Absoluto pode aparecer (de qualquer maneira, reaparecer, já que nunca desapareceu) a partir do instante em
que acabem todas as questões, toda atividade.

Se vocês forem capazes de parar o ego (se é que posso empregar esta expressão) durante dez segundos, o
Absoluto estará aí.

O que subentende, evidentemente, que vocês nunca puderam parar o ego.
Vocês podem transformá-lo e viver o Si.

O Si que pode representar, de qualquer maneira, uma realização do ego, mas que, como disse no meu
preâmbulo, não vos permitirá jamais serem Absoluto.

No Abandono do si, ele mesmo, há o basculamento, há o Absoluto que vos encontra.

É preciso, portanto, passar do «eu sou», ou do Si, ao não «eu sou» e ao não Si.

Se não existem questões, é porque resta em ti a única questão: eu tenho medo? 
A ausência de questão, certamente, no seio do ego e da personalidade, não é o fim do questionamento, mas,
bem mais, a dificuldade de se colocar a última questão, que é a do seu próprio desaparecimento, enquanto

ego ou enquanto Si.
E isso se realiza sozinho, juntando a Crucificação e a Ressureição.

É preciso, aí também, aquiescer, da mesma maneira que, quando a forma chega ao fim, e isso é anunciado,
vos faz passar por certas etapas.

É então, na última etapa, que é a aceitação, que há, realmente, capitulação e rendição do ego e do Si.
E é nesse momento que a Liberdade aparece, e que a Libertação reaparece.

Não há alternativa, não há outra possibilidade senão esta.

Realizar o Absoluto é, portanto, além de toda Realização, além de toda consciencialização.



É, portanto, transcender, do efêmero ao Eterno, da forma ao sem forma, do limitado ao Ilimitado.

Isto não é simplesmente uma revolução, não é somente uma transformação, não é, também, uma finalidade,
mas o Último.

O Último não se revela senão quando todo o resto, tudo o que é conhecido, tudo o que vos é conhecido,
enquanto experiência, mesmo enquanto conhecimento ou crença, resolve-se em si mesmo, no que o ego

chama o vazio.

Esta qualquer coisa não pode ser procurada, porque a partir do momento em que é procurada, ela foge.
Só pode ser encontrada na evidência de uma não procura, pondo fim à busca, absurda, do que É, além de toda

projeção, de toda consciência, de todo o mundo, de toda história.

Há, para aquele que está consciente, a possibilidade de viver isso como um abismo, sem fim, o que foi
denominado o momento em que a Onda da Vida vem pôr fim às dúvidas e aos medos, inscritos no que são

denominados os chacras.

Mas não são vocês que o realizam, não são vocês que trabalham: é a Onda da Vida que trabalha, testemunha
do Absoluto e marcador do Absoluto.

É a partir do instante em que vocês aceitam não mais controlar, não mais dirigir, que a Onda da Vida e o
Absoluto tomam, de qualquer maneira, o controle, a direção, da Vida.

Vocês não podem fazer de outra maneira.
Vocês não podem pretender conhecer o que quer que seja disso.

Há, através disso, um convite a vivê-lo.
Este convite à transcendência é, muito exatamente, o que se produz em vocês.

É necessário banir do vosso vocabulário, como de toda ação, a culpabilidade, os limites, as condições e, claro,
as questões.

E é aí que quero chegar, para ti: «felizes os simples de espírito», porque a ausência de questões conduz a
isso.

***

Questão: Porque não tenho nenhuma questão a colocar?
Então, escuta o teu próprio silêncio e no espaço desse silêncio, onde não está nenhuma questão e nenhuma

resposta, se estabelece a ressonância do que é denominado «de coração a coração», bem além da
localização do teu coração e do meu coração, que é o coração enquanto Centro; espaço e tempo onde se

estabelece a Verdade, além do ego e da personalidade, além do Si.

Espaço de Silêncio onde não existe nenhuma reivindicação e nenhuma justificação.

Nesse momento, pode chegar o que deve chegar.

Agora ou depois, na perspectiva temporal do ego, se inscreve, em todo coração e no meu Centro, o Silêncio, a
ausência de questão e o abrasamento dos teus sentidos te conduzindo à tua essência e à tua natureza.

Silêncio.

A questão pode ser considerada como ausência de Silêncio.
Toda questão, como toda resposta, nas nossas entrevistas, que eu denominaria (se assim quiserem) entre ti e

mim.
Porque não há nada entre, nenhuma distância, não há nada que permaneça.

As questões, como as respostas, mantêm um espaço.
Este espaço, nele mesmo, não é nada, mas ele é também Ondas que, além deste mundo, são um sinal.

O Silêncio é, de qualquer maneira, o sinal da resolução.
Ele é preparação, como o sono, a partir do instante em que ele não é preenchido por nada, nem desejo, nem

projeção.
Então sim, ele é preparação, ele também.

***

Questão: Nós temos mesmo assim uma personalidade, por isso estamos sujeitos à doença, à
tristeza. Nesse caso, podemos programar e reentrar no Absoluto, ou isso não é possível?

Quem está sujeito?
A pessoa.



Enquanto ele considera, desta maneira, a crença numa doença, quem está doente?
O Absoluto não conhece nada disso.

Enquanto a consciência dá crédito a uma qualquer perturbação da pessoa (denominada doença, alegria ou
pena), vocês consideram portanto (e esta pessoa considera) que ela está inscrita numa linearidade.

Nada pode representar um obstáculo ao Absoluto, senão for ele mesmo.

Esta questão denota um comportamento, de natureza ilusória, de adesão aos seus próprios limites, aos seus
próprios condicionamentos.

Como se pode aderir aos seus próprios condicionamentos, efetivamente, e conceber mesmo que o Absoluto
possa existir?

As proposições desta questão denotam uma vontade de compreender o incompreensível, de se apropriar do
Absoluto.

Isso não será, nunca, realizável.

Enquanto não houver rendição, enquanto o ego quiser compreender, enquanto o ego crer que está doente, que
existe um nascimento, que existe uma morte, ele inscreve-se a si mesmo, de maneira formal e forte, nos seus

próprios limites, nos seus próprios condicionamentos e na sua própria estupidez.

Não se pode considerar uma realidade qualquer no nascimento e na morte.
Não se pode considerar uma qualquer densidade na doença e no sofrimento, se isso não for colocar-se a si

mesmo no seio dos seus próprios limites e reforçando-os, a eles mesmos, o mesmo é dizer, fechando a porta
com duas voltas.

Não há nenhum lugar para o Absoluto nisso.
A prisão está fechada.

Crer que o que é efêmero, como uma pessoa (nas suas alegrias como nas suas penas, na doença como na
morte), vai poder superar isso, é a estupidez total.

Só o ego é estúpido.

Querer resolver, querer sair da prisão permanecendo na prisão, é verdadeiramente ilógico.
Vocês não são nem essa prisão, nesse esse corpo, nem essa doença, nem esse nascimento, nem essa

morte.
Enquanto vocês colocarem esta equação, vocês andam à volta e daí não saem jamais.

Vocês querem mesmo sair daí?
Aí está a questão.
Seguramente não.

O que quer que vocês digam, o que quer que vocês declamem, o que quer que vocês reivindiquem, vocês se
inscrevem, através desta questão, no ego e na persistência do ego, o que é também ilusório já que o ego não

tem nenhuma persistência.
Mas não é um paradoxo.

O Absoluto não é, em nenhum caso, uma reflexão, não é, em nenhum caso, uma compreensão, pelo ego ou
pelo Si.

O Absoluto É.

Vocês não podem ter uma qualquer pretensão ao Absoluto porque ele É.

Mas enquanto vocês não calarem o ego (sem o contrariar, mas simplesmente recusando-o), vocês não estão
na lógica da Vida, mas vocês estão na lógica da negação da Vida.

Vocês estão presentes no seio de uma ilusão chamada corpo, vocês estão presentes no seio de uma
sucessão de vidas que vocês chamam reencarnação.

Vocês estão aí desde tempos imemoráveis.
Vocês alguma vez saíram disso?

Querem sair disso?

Reflitam: onde está a lógica?
Vocês querem apreender o Não-Apreensível.

Vocês querem apropriar-se daquilo que vocês São.
Isso é absurdo, totalmente absurdo.

Vocês dão peso e densidade ao vosso próprio efêmero ao reivindicar a Eternidade.
Isso não pode funcionar dessa maneira.

Que procuram vocês?
Não há nada a procurar.

O que prosseguem vocês?
Não há nada a prosseguir, nem a seguir.



Parem, parem-se, perguntem-se e soltem.
O milagre da vida está aí.

Independentemente de vocês e felizmente.
Além de toda história e de toda condição.

O ego representa um conjunto de reivindicações e quer colocar as suas condições.
O que é impossível.

***

Questão: Eu tenho um medo extremo da noção de vazio e a ideia de desaparecer me
aterroriza. Como posso eu desembaraçar-me deste medo, porque ao mesmo tempo estou muito

atraída pela noção de Absoluto, mas é ainda muito intelectual. Como me desfazer desta rejeição do
que Sou verdadeiramente?

Não há nada a rejeitar.

Há uma incompreensão.
Recusar não é rejeitar nada, mas justamente tudo aceitar.

Há uma incompreensão intelectual e mental, total.

O ego joga ao não compreender, porque ele quer aproveitar-se desta noção de vazio.

Nada desaparece.
Há muito mais que aparece.

Apenas o ego crê nisso.

Este medo é secretado e tu dás poder a este medo.
Tu tens prazer, de qualquer maneira, no teu próprio jogo, reivindicando a sedução do Absoluto, mas entretendo,

pela mesma, a tua negação do Absoluto.

Diz a ti mesma que tu desaparecerás um dia, quer tu o queiras quer não.
Tu és falível e tu és efêmera.

Se tu te colocas no ego, não pode aparecer senão o medo.

O ego, que se crê infalível e imortal, é falível e mortal.
E isto não é ridículo e patético?

Não há nada de permanente no que tu crês: não há senão o efêmero, não há senão o ilógico.
E tu gostarias de te apoiar nisso para ultrapassar qualquer coisa?

É estritamente impossível.

Morre para ti mesmo.
Considera o teu aspeto efêmero, aceita-o na totalidade.

Aceitar a condição efêmera do ego é a única forma de lá chegar.

A Unidade, para não falar do Absoluto e Último, não pode existir enquanto o ego joga esse gênero de jogo.

Porque tu não existes antes do teu nascimento e tu não existes depois da tua morte.
Como é que podes pensar que no seio disso tu podes considerar viver o Absoluto já que tu te inscreves a ti

próprio no teu próprio desaparecimento e no teu próprio medo de desaparecer?
Agora que falei de aparecimento e não de desaparecimento.

O ego inverte e retorna tudo.
Aí está o seu problema.

Mas tu não podes lutar contra isso: tu não podes senão rir disso.
Isso quer dizer pôr uma distância e não uma rejeição, porque isso é e faz parte daquilo que tu vives.

Mas isso não é a vida.
Aceitar isso, é já rir de si e rir do seu ego.

Não lhe dar mais peso do que ele já tem, não lhe dar crédito e sobretudo não crer nele.

Sobretudo quando ele te afirma que tu vais encontrar ou que tu és atraído pelo Absoluto.
Não se pode ser atraído por aquilo que se É: Só o ego nos faz crer nisso.

Convém, portanto, mudar de olhar, mudar de estratégia e não crer em tudo o que te diz o teu ego, porque ele
fará tudo o que está ao seu alcance (e ele sabe que tem todo o poder para o fazer) para te afastar daquilo que

tu És.

Ele não te será de nenhum recurso, nem de nenhuma utilidade, para o Absoluto.

Tu não podes portanto considerar, de maneira nenhuma, encontrar uma qualquer solução enquanto
permaneceres onde estás.



permaneceres onde estás.

Não há senão tu para aceitar e acreditar na estupidez do teu ego, sem no entanto o rejeitar. Vê-lo, mostrá-lo,
não é rejeitar.

Simplesmente o compreender, e talvez domá-lo e, sobretudo, não o restringir, porque ele irá repropor sempre
o medo do Absoluto, considerado, por ele, como o vazio.

***

Questão: Porque ser Tudo e Nada é tão difícil e tão fácil ao mesmo tempo?
Se esse é o caso, realmente, na tua vivência, então não me ponhas, e não te ponhas, a questão. Porque se
esta questão emerge, se isso é ao mesmo tempo simples e se isso não é somente uma afirmação mental,

então não haveria esta questão.

Então esta questão não faz senão traduzir o jogo do teu próprio mental entre o Tudo e o Nada.

Tu podes falar do Absoluto até secar, tu poderias escrever uma enciclopédia, não é por isso que tu o viverias
porque tu não podes prestar um testemunho mental do Absoluto.

Tu não podes senão descrever os efeitos, os sintomas, se preferires, que proporciona no seio dessa forma.

Todos os que viveram o Absoluto empregaram a mesma linguagem: a linguagem do Amor, da Liberdade, a
linguagem da Onda da Vida.

Colocar a questão do Tudo e do Nada, que é tão simples e tão difícil, não é senão uma forma de aceitação ou
de acepção mental de uma interrogação que permanece nesse nível.

Isso é simples, mas isso se torna extremamente complicado desde que o mental se envolva, porque ele se
envolverá necessariamente nos seus próprios argumentos e não poderá jamais daí sair porque o Absoluto não

é nenhum argumento, ele é apenas lógico e simples.

Ele é lógico e simples, o que te permite mesmo exprimir esse corpo, essa língua, essa boca.

Há alguma existência para lá do nascimento e da morte?
Reflete sobre isso.

Será que poderias colocar esta questão estando morto?
Que questão poderia emergir do sono ou da morte?

O Tudo e o Nada permanecem um conceito mental que são os dois extremos do teu próprio limite.
O Tudo não é o Absoluto, sem isso ele se chamaria o Tudo.

Tu assimilas, de forma perigosa, o Tudo e o Nada, no Absoluto, porque isso agrada ao teu mental que se
proporciona, assim, um álibi e um pretexto de interrogação ao nível mental.

Mas enquanto permaneces neste limite do Tudo e do Nada, é como se permanecesses no limite do bem e do
mal.

Esta equação é insolúvel no mundo da ação e da reação.
Tu não podes resolver esta equação no nível em que estás situado.

O bem e o mal, o Tudo e o Nada, podem ser exprimidos através de noções filosóficas, morais ou outras, mas
elas permanecem no interior de um quadro.

A personalidade não pode conhecer senão a personalidade.
Ela pode descrever todo o funcionamento, todos os mecanismos mas conhecer os mecanismos e o

funcionamento não permitirá jamais escapar do mecanismo e do funcionamento.
Reflitam nisso.

O próprio título da tua questão reforça os teus próprios limites e os teus próprios freios.

Tu te colocas, da qualquer maneira e em definitivo, num limite que eu chamaria mental, inscrito nessa lógica de
bem e mal, de Tudo e Nada.

Este mental espera controlar, reduzir, de qualquer maneira, o Absoluto, a sua própria medida.

Mas mais uma vez, não é o teu mental que vai encontrar o Absoluto, é o Absoluto que vai dissolver o teu
mental, a partir do instante em que tu aceites capitular, o mesmo é dizer, perder a cabeça.

Aquele que tem medo da loucura não faz senão refletir a sua própria loucura.
Aquele que tem medo do vazio não faz senão refletir o seu próprio vazio.

É uma questão de projeção, ou se tu preferes, de fantasma, que não é real senão no seio da personalidade,
que vem reforçar a personalidade.

E é o seu fim.
Reflitam nisso.



***

Questão: Acontece-me ainda ficar desestabilizada depois de ter sido espontânea ou na
simplicidade, constatando que a pessoa não me compreendeu, ou compreendeu exatamente o

inverso daquilo que eu pensava ter exprimido. Eu perco então todos os meus meios, sou cada vez
menos clara nas minhas explicações, tomada pelo medo de passar por incredível. Eu continuo

apesar de tudo a me deixar ir na espontaneidade e na simplicidade e, depois de algum tempo, a não
me justificar no momento mas depois. Como encontrar o que há de errado na minha forma de ser

espontânea?
Quem tem necessidade de ser justificado no exterior de si?

Quem quer ser compreendido tal como se exprimiu?

Tu és responsável pelo que tu exprimes, mas tu não és de forma nenhuma responsável pelo que é
compreendido.

Enquanto tu associas uma importância ao que é compreendido, tu estás numa projeção e, portanto, dentro de
uma necessidade de aprovação ou uma necessidade de recompensa.

O que é que em tu precisa de recompensa, de aprovação e de reconhecimento?
O que é que em ti está ferido pela ausência de reconhecimento, senão o ego?

O ego que tem necessidade de ser reconhecido como válido.
Mas será que um ego pode validar um outro ego, quer o tenha compreendido ou não?

Enquanto tu te mirares no olhar do outro, através de uma compreensão (o outro não é senão um ego como tu),
nenhum ego te pode tranquilizar, ao teu como ao de um outro.

Esta equação não pode ser resolvida porque o ego estará sempre insatisfeito.
Aí também, ele te faz crer que tu podes chegar a uma perfeição.

É impossível.

E mesmo quando houver o sentimento de uma perfeição, esta perfeição não te fará, de forma nenhuma, sair do
teu próprio ego.

Isso o reforçaria porque nesse momento ele teria reconhecimento, ele teria recompensa e ele teria
afastamento do Absoluto.

Portanto, o como fazer para chegar a isso não é certamente um conselho que eu te poderia dar.

Mas bem, se eu te posso dar um conselho, é: não te agarres mais a isso.
Porque tu te fechas em ti mesma numa relação e esta relação é uma relação de distância.

Há, através do que tu colocas, a necessidade de reconhecimento, mas além disso, a necessidade de ser
reconhecida, e ainda, além disso, a necessidade de empatia, que não será jamais a fusão do Absoluto, e ainda

menos a União Mística.

Enquanto não tiveres rejeitado (e aí eu falo de rejeitar e não de recusar) este mecanismo de funcionamento,
nem o Si, nem o Absoluto, poderão aparecer.

Ti consideras a perfeição no seio do conhecido.

Nenhum conhecido pode ser perfeito porque ele é efêmero.
E a perfeição não pode pertencer, de forma nenhuma, a um efêmero.

Ele pode dar um sentimento, o sentimento de qualquer coisa que foi perfeitamente realizada, como numa
relação, como o fato de ser compreendido naquilo que foi exprimido.

Eu te repito: Tu és responsável pelo que tu exprimes, mas tu não és responsável pelo que foi compreendido.

Assim, tu crias, tu mesma, as próprias circunstâncias da tua própria ferida e em vez de fechar a ferida, tu a
reabres a cada vez.

Eu garanto que o Absoluto não tem que fazer este jogo.
Mas enquanto tu jogas isso, através dessa necessidade de reconhecimento, dessa necessidade de ser

reconhecida, tu te colocas incessantemente sob a esfera do ego, porque o Absoluto não tem necessidade de
ser reconhecido.

Cabe a ti saber qual o jogo e qual a parte que tu queres jogar.
Mas tu não podes pretender estar nas duas partes.

Não pode existir nenhum Absoluto numa relação verbal, numa relação afetiva.
Pelo contrário, o que é Absoluto pode considerar estabelecer uma relação Absoluta, mas que não será mais

uma comunicação, nem um afetivo.

Mas entre estas duas consciências se estabelecerá então, aí também, uma transcendência que se estabelece
de coração a coração, de cabeça a cabeça, de bacia a bacia, de perna a perna, de corpo a corpo, até ao ponto

em que o outro se torna si.



Isso não é mais uma relação, não é mais uma comunicação, isto é uma União Mística que não concorda com
nenhum julgamento, com nenhuma necessidade de reconhecimento, ou de ser reconhecido e, sobretudo, com

nenhuma necessidade de justificação.

É, portanto, urgente apreender que não há nada a provar no exterior de si.
Que toda a busca de provas ou de aquiescência não é (como já te disse) senão o reflexo dos teus próprios
medos de seres tu mesma, independentemente do olhar do outro, independentemente da compreensão do

outro.

Existe, portanto, uma forma de dependência do outro.
Porque tu esperas encontrar-te no olhar do outro, ou no consentimento do outro, o que é estritamente

impossível e te afasta de ti mesma.

Não há, portanto, nada a querer resolver nesta questão que tu colocas.
Há apenas a ver claramente no que tu questionas, e, portanto, o que há a guardar, o ser Livre e considerar a

Liberdade.

***

Nós não temos mais questões. Nós vos agradecemos.

***

Eu vos agradeço, portanto, pelos nossos “entre ti e mim”.
Certamente até muito breve, segundo a fórmula consagrada.

************
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- Ensinamentos de Sri Nisargadatta Maharaj -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Bidi-2012-04-09.mp3

Bem, BIDI está de volta entre vocês.
Eu me alegro de reencontrá-los para os nossos ‘entre ti e mim’.

Então, em um primeiro momento, nós iremos, se vocês quiserem, continuar a examinar, a pesar e a avaliar as
suas questões, nas mesmas circunstâncias e condições de ontem.

Eu peço, então, a sua escuta e o fato de ouvir e de deixar chegar o que vem a vocês, sem interferir de qualquer
maneira, sem se opor.

Simplesmente, acolhendo como eu os acolho.
Nós podemos examinar a primeira questão.

***

Pergunta: quando viemos a esta Dimensão, uma estrutura perfeita e Ilimitada, como foi possível
chegarmos tão baixo, nesta Dimensão, em Vibração e em Consciência? Por quê?

Esse mecanismo é denominado a queda.
Esta queda está ligada a um ponto de vista, cada vez mais estreito e limitado, engajando, de algum modo, a

Consciência em sua própria limitação (em uma autolimitação) que vai, progressivamente (em tempos
extremamente longos) levá-lo a se isolar e a se separar cada vez mais.

Isso foi descrito em vários textos muito antigos, falando de eras e de épocas sucedendo-se e levando
gradativamente a Consciência a descer, de alguma forma, nas profundezas do esquecimento.

Mas isso não persiste.
A partir do momento em que mesmo o mental é capaz de se olhar, com toda honestidade, com toda lucidez, e

de maneira lógica, ele chega, efetivamente, a considerar isso como um processo absurdo, pecaminoso.
O problema sendo não tentar responder a esse tipo de pergunta porque, é claro, ela vai levá-los, não somente
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a constatar o estado da Consciência, mas, muito mais, a descobrir as causas.
Ora, eu os lembro, o Absoluto não tem causa.

Querer buscar uma causa (uma explicação) irá remetê-lo, sistematicamente, a esta causalidade e, portanto, a
esta Dualidade.

Coloque-se a questão de por que há esta pergunta.
Há necessidade de explicar ou de lamentar?

O que é este afastamento do que você É, que permite interrogar-se sobre o que você considera como triste ou
como anormal?

Não considere o que é anormal, mas veja apenas o que é normal.
Do mesmo modo que a Dualidade consiste em ver o bem e o mal, a Unidade consiste apenas em ver a

Unidade e em não se deixar seduzir, de qualquer maneira e de modo algum, a dissertar, a fazer-se perguntas
sobre o bem e o mal, pois a equação do bem e do mal, pela própria natureza, é insolúvel.

Sejam quais forem os aspectos importantes, levados por uma vida em meio ao serviço, à dedicação, sejam
quais forem as concepções filosóficas, ou mesmo espirituais (referentes ao bem e ao mal), elas jamais terão

uma solução, porque a solução não é deste mundo.
Porque a solução não está na Dualidade, e solução alguma pode existir enquanto houver antagonismo.

Eu falei, ontem, sobre aos dois extremos de um limite.
Não é porque vocês chegam a um extremo de um limite que vocês conhecem todos os limites, o outro

extremo, mas, sobretudo, que vocês estão aptos a superar este limite.
É preciso, literalmente, extrair-se desta noção de causalidade.

Esta causalidade permite explicar este mundo, e somente este mundo.
A causalidade permite exprimir as leis de ação / reação, as leis da Alma, mas, jamais, a lei do Absoluto.

 Porque o Absoluto conhece apenas uma única lei que é aquela da Unidade Abandonada em si, ou seja, o
próprio princípio da Unidade.

O fator causal, seja qual for (em sua vida, na história da vida sobre este planeta) remete necessariamente, aí
também, a um início e a um fim.

A causalidade, nela mesma, não pode, portanto, estar inscrita em meio ao Absoluto e não pode extrair, até
mesmo, a sua lógica a partir do Absoluto.

A causalidade (ação / reação, início e fim) inscreve-se em uma história e não na Verdade.
Pois toda história está inscrita em um tempo linear, em meio a alguns limites que também são seus, mas que

não correspondem à Verdade.
A história é, de algum modo, o esqueleto do que resta da vida.

As carnes partiram.
Resta alguma coisa que ficou incrustada.

Resta alguma coisa que não participa da Vida.
Hoje, é pedido a você para ser a Vida.

O Apelo da Luz faz ressoar, em você, não mais a causalidade, mas, sim, a sede de Absoluto.
Mesmo se essas palavras forem desconhecidas, mesmo se elas lhe parecerem fora de toda a causalidade, e,

portanto, de toda a possibilidade, não é menos real que isso seja a única e exclusiva Verdade.
Colocar-se como Absoluto (ousar colocar-se assim) vai pôr fim, de maneira extremamente rápida (pela própria
investigação sobre o que é o Si, sobre o que é o ego e, portanto, sobre o que não é o Absoluto), vai levá-los às

portas do que o ego chama de ‘nada’ e, portanto, a experimentar e a viver a experiência que é Absoluta.
Certamente, em alguns momentos-chave, foi oportuno que déssemos a vocês (ou que lhes foi dado, já que eu

ali não participava) uma série de elementos referentes à história.
Simplesmente para mostrar-lhes e demonstrar-lhes a que ponto a história pode ser deformada, arranjada,

desviada e ser agenciada de tal maneira que ela sempre irá desviá-los da Verdade.
Porque elas os levam (essas histórias) a crer em histórias e não em vocês.

O ser humano tem necessidade de histórias enquanto ele inscreve sua consciência em meio à causalidade.
Assim que ele inscreve sua consciência em meio a esferas do Absoluto (e mesmo em meio ao Si), a história

não tem mais sentido.
Ela não tem mais trâmite.

Ela não tem mais lógica e ela não tem mais justificação.
A história é apenas o álibi que é fornecido à vida que recusa se conhecer.

A história é apenas um expediente de ocasião querendo dar, ao mental, a certeza de que ele pode explicar sua
presença por um passado.

Ora, nenhum presente é explicável pelo passado.
Tudo o que se crê ser explicado pela consequência de um passado, inscreve-os ainda mais em uma ilusão.

Obviamente, aqueles que quiserem que a história se repita e que não acabassem com a história, vão criar, de
algum modo, cerimônias, comemorações, eventos de aniversário, que vão então manter, de algum modo, o

peso do passado no seu próprio presente.
Vocês, aliás, não fazem mais do que isto quando vocês festejam um novo ano, um aniversário ou uma festa



(seja qual for), com data marcada.
 Por que, naquele momento, vocês irão comemorar o passado.

Vocês fazem viver e reviver o passado no seu presente onde nada há para fazer.
Pois, enquanto o presente (que vocês vivem) for colorido de algum passado, vocês não podem pretender a

Unidade, vocês não podem pretender o Absoluto e não podem viver este Absoluto.
É preciso então, efetivamente, descondicionar, tirar o pó, eliminar, refutar tudo o que não é do Instante.

O Absoluto apenas está presente no Instante.
A única maneira de encontrá-lo (a única maneira de manifestá-lo) é viver, na totalidade, o Instante.

Não há passado.
Não há futuro.

Há apenas o Instante onde floresce o Absoluto.
Apenas parando o tempo, de algum modo (o seu tempo linear), é que vocês podem, real e concretamente,

tocar o Absoluto e vivê-lo.
Seja qual for o elemento que vocês tenham vivenciado, independentemente do afeto implicado no seu

presente, vocês não são isso.
Enquanto vocês derem crédito a isso, vocês não podem viver o Absoluto.

Façam a experiência.
Mais uma vez, não creiam em mim.

Experimentem e vejam, por si mesmos, se esta lógica se aplica à vida.
Saiam, portanto, da história.

Saiam, portanto, de toda história, porque vocês não são uma história, quaisquer histórias.
Manter a história, manter uma lenda pessoal, afasta-os, de maneira importante, do Absoluto e da Verdade.

Tudo o que os faz reviver (em pensamentos, em emoções, em ritos, em rituais, em comemorações, em datas)
não tem qualquer sentido para o Absoluto.

Cabe a vocês ver.
Coloque-se, simplesmente, a única e exclusiva questão que vale a pena: O que eu Sou?

E, quando você ver, por si mesmo, que você não pode definir o “o que eu Sou” ou o “Eu sou”, você irá
abandonar o “Eu sou” para não ser.

Seja o que for que disser o ego.
Porque esta abordagem do Absoluto é uma lógica implacável.

Esta investigação (se ela for concluída) irá levá-los, como a Vibração, além de toda manifestação, além do ser
e do não ser, a estabelecerem-se, em um primeiro momento, em meio ao não ser no qual existe o Ser e que

confere (digamos) o Absoluto.
Vocês devem estar, de algum modo, plenos.

Plenos, não de interrogações, mas plenos de certeza do Absoluto, não enquanto crença, mas enquanto
refutação do que é relativo, refutação do que é efêmero, refutação do que é limitado.

A cada minuto da sua vida, lembrem-se bem de que isso não é uma despersonalização ou uma retirada da
vida, mas, muito mais, uma transcendência da personalidade que os faz penetrar na Vida.

Não aquela que os seus olhos lhes mostram.
Não aquela que as suas palavras lhes definem.

Não aquela que vocês podem tocar, mas, aquela que vocês são, além de qualquer sentido.
É preciso, portanto, desviar-se da causalidade.

Desviar-se da causalidade (dito de outra forma) pode ser, portanto, não julgar, até mesmo o princípio da queda,
até mesmo a causalidade que criou esta consciência limitada.

O não julgamento é o fato de não possuir um olhar separado e dividido.
Não há melhor maneira de viver o Absoluto.

Eu os lembro de que, no Absoluto, não pode existir qualquer limite, qualquer separação, qualquer consciência
senão aquela que vocês são (reunindo todas as outras Consciências), resultando, de maneira inevitável, na

Consciência que não é a inconsciência.
Saiam, portanto (e saia, portanto), da causalidade.

A causalidade corresponde ao corpo.
Corresponde às leis da alma.

Este corpo tem fome: é preciso alimentá-lo.
A alma tem sede de experiências: é preciso fornecer-lhe experiências.

A alma ama amar, no sentido da posse, no sentido da experimentação, na matriz (tal como vocês a nomeiam).
A alma está, portanto, inscrita da causalidade.

Vocês não são a causalidade.
Vocês não são, portanto, nem este corpo, nem esta alma, nem esta mente, nem esta vida, nem este passado.

Vocês são a Vida.



Se vocês posicionarem o seu olhar desta maneira, vocês irão constatar que não se trata, absolutamente, de
uma negação da vida, mas, muito mais, de uma entrada na Vida e que, bem depressa, os processos em

andamento, atualmente, serão os de vocês.
Não há outra solução.

Não há alternativa.
Não há outra possibilidade que aquela de ser Absoluto ou refutar o Absoluto (do ponto de vista do ego ou do

ponto de vista do Si).
Reflitam, simplesmente (se tanto é que vocês possam defini-lo): o que existe em meio à personalidade, o que

existe em meio à alma, como objetivo?
Examinem este objetivo e compreendam, em um segundo, que não pode existir objetivo futuro.

Pois todo futuro afasta-os, ainda uma vez, da sua Presença e do Absoluto.
Evidentemente, a lei de ação / reação vai tudo fazer para mantê-los em suas redes.

Ela deixa-se compreender (e apreender-se) as leis: aquelas da encarnação, aquelas do karma, aquelas da
astrologia, aquelas da energia.

Ela vai lhes dar uma série de explicações, diretamente conectadas com a causalidade, e tudo funciona assim
neste mundo.

Mas eu terminarei dizendo-lhe que você é além da causalidade.
O que você quer ser?

O que você quer manifestar?
Isso que você É, em Verdade, ou a causalidade na qual você está interessado?

Cabe a você ver.

***

Pergunta: por que este mundo da Dualidade foi criado? Será por que, no mundo do Absoluto, do
Ilimitado, o tédio existe?

Eu lhe responderia que aquele que formula esta questão chateia-se realmente.
A Felicidade, o Êxtase e a Íntase do Absoluto não pode, em caso algum, ser um tédio.

O único tédio é aqui.
Tudo chateia vocês: as necessidades fisiológicas, a necessidade de ganhar sua vida, a necessidade de manter

e de carregar permanentemente a sua Consciência em um corpo, nas relações, passando por ferramentas
incompletas chamadas de linguagem.

Por outro lado, o mundo do Absoluto não pode existir.
O Absoluto não é um mundo.

Ele não é um Universo, nem mesmo um Multiverso.
Ele está além de tudo o que foi criado.

Ele é o suporte de toda a Criação.
Não é o tédio que causou seja o que for.

O Absoluto não pode, em caso algum, ser um tédio de qualquer tipo já que com algumas palavras podemos
defini-lo como: Ilimitado, perfeito, pleno, vazio, Eterno, Deleite, Êxtase e Íntase, sem tempo e sem espaço.

No que o tédio poderia nascer disso?
Não mais do que uma necessidade de experimentar.

Porque quem diz experiência, em meio ao limitado, introduz sistematicamente uma noção de evolução ou de
involução e, portanto, um próprio princípio de causalidade.

Enquanto vocês pensarem assim, efetivamente, o mundo do Absoluto pode parecer-lhes tedioso.
A experiência, na realidade, é apenas a busca do Absoluto.

Como o que é Absoluto poderia limitar-se, ele mesmo, para, depois, reivindicar o Absoluto?
Especialmente porque a perfeição é inicial e não final.

Que interesse haveria, para o Absoluto, tornar-se relativo?
Então, é claro, do ponto de vista do relativo, é muito sedutor falar de experiência (de conhecer si mesmo

através do observador, através da existência de um sujeito e de um objeto), mas isso é uma visão fragmentada.
O Absoluto, estando fora do tempo, fora de toda a linearidade, simplesmente, para ele, o mundo não existe.

Simplesmente, para ele, o limitado não tem qualquer substância.
O tédio é, de preferência, ter todas as suas ocupações, mesmo observando a beleza, pois observar a beleza
irá obrigá-los, na linearidade, um dia ou outro, um momento ou outro, ocuparem-se, ainda que somente das

suas necessidades fisiológicas.
A menos que vocês entrem em Samadhi (como alguns seres o fizeram), a menos que vocês entrem no

Absoluto mantendo uma forma, eu não vejo por qual razão haveria algum tédio.
Eu posso garantir-lhes que são vocês que são o tédio.



Eu posso garantir-lhes que são vocês que são o tédio.
Seja qual for o seu entusiasmo, sejam quais forem as suas capacidades para Alegria, sejam quais forem as

suas instalações em meio ao Samadhi, isso não é o Absoluto.
Há apenas a saída do tempo linear do espaço, do espaço-tempo (não como uma negação, mas, sim, como
uma aceitação lógica), é apenas naquele momento que vocês superam e transcendem o tédio deste mundo.

O Absoluto não é um mundo.
Eu diria que é a Transcendência do mundo e, portanto, mesmo se os mundos parecerem existir no interior do
Absoluto (presença do relativo em meio ao Absoluto), isso é apenas uma visão (ainda uma vez) separada e

limitada.
O Absoluto não tem necessidade de qualquer experiência, de qualquer memória.

Ele é, de toda a Eternidade, perfeição e beleza, bastando-se a Ele mesmo, sem qualquer projeção, sem
qualquer experiência.

A experiência (sobre este mundo como em outros mundos) não é, no final, senão um afastamento (Vibratório,
espacial e temporal) fazendo-os crer em tudo o que vocês podem crer (ou ousar crer).

Mas todas as crenças apenas representam, em última análise, uma falta de Luz, uma falta de Amor.
O ser humano passa o seu tempo projetando o amor e ele diz que ele ama.

Mas vocês não podem amar e vocês não podem dizê-lo, por que a sua natureza (e a sua Essência) é Amor.
E vocês não podem conhecer o que vocês são, do ponto de vista limitado.

Vocês apenas podem projetar (sobre a tela da consciência) um objeto.
Tornar-se a testemunha (ou o observador) do que vocês projetaram (de uma obra criada, de um trabalho criado,

de um estudo realizado, de uma relação de casal, de uma relação de mãe e filho), mas vocês não podem
conhecer o que vocês São.

Vocês apenas podem exteriorizar, neste mundo, uma ação e uma reação, e tentar (em meio a esta ação e esta
reação) encontrar, de algum modo, um fio condutor que não existe entre o limitado e o Ilimitado.

O único tédio é ser relativo.
 Ser Absoluto não é acompanhado de tédio algum.

Somente a consciência do ego formula esta questão, pois o ego está inscrito em uma realidade dita
tridimensional e, portanto, em um espaço-tempo determinado, dando a impressão de que há experiências a
realizar, uma avidez (avidez que permitiria alcançar o Ilimitado) do que, evidentemente, jamais pode chegar.

Nenhuma experiência deste mundo, nenhum trabalho deste mundo, nenhuma evolução ilusória deste mundo,
irá levá-los a viver o Absoluto.

Apenas quando vocês renunciarem, apenas quando vocês abandonarem o próprio Si, é que o Absoluto se
revela e se torna o que vocês São.

Lembrem-se: não existe qualquer solução de continuidade.
O Absoluto é uma revolução, não somente uma mudança de ponto de vista (como eu disse ontem), mas, muito

mais, uma revolução onde vocês são obrigados a fazer cessar (de uma maneira ou de outra), sem negá-las,
todas as manifestações de causalidade, sendo a primeira dessas causalidades este corpo.

Vocês estão neste corpo, mas, em caso algum, vocês são este corpo, mesmo ele sendo um Templo.
Certamente, é preciso nutrir o Templo, mantê-lo.

E aí começa o tédio, mesmo se vocês gostarem de lavá-lo.
Pois, evidentemente, há uma reprodução.

Então, é claro, há consciências que gostam da reprodução, porque isso dá uma certeza de refazer os mesmos
gestos, de reproduzir os mesmos atos: comer a tal hora, deitar-se a tal hora, levantar-se a tal hora (exceto no

fim de semana).
Tudo isso os leva, inevitavelmente, a uma rotina onde nada é novo.

Se vocês olharem bem, tudo é antigo, tudo é banal.
Só o mundo é belo, porque ele manifesta (nisso que ele lhes mostra) os ciclos, as estações.

O Sol sempre nasce no mesmo lugar.
Ele irá se pôr, no final do dia, no mesmo lugar.

Isso é uma certeza (pelo menos até certo ponto) e vocês a viveram até agora.
O tédio está aqui.

Certamente, não no Absoluto.
E não existe mundo do Absoluto.

***

Pergunta: as resistências para viver o Absoluto sempre foram muito fortes, ao passo que a escolha
primordial foi a de viver no Absoluto, aqui, sobre a Terra. Por quê?

Você não pode viver o Absoluto.
Você apenas pode viver a Vida.



O Absoluto está além de qualquer vida.
Foi proposto para viver o Absoluto em meio a um relativo denominado esta forma, este corpo e esta vida, pois

as circunstâncias (os ciclos deste mundo) alcançam um patamar, uma Transcendência, aí também.
Quando o efêmero desta vida desaparecer (já que está inscrito entre o nascimento e a morte), o que subsistir,

naquele momento, permanece confinado.
Com outras regras, outras leis, mas, é ainda um confinamento.

Hoje é diferente.
Há, portanto, uma maior facilidade de extrair-se, de algum modo, de um ponto de vista dual.

O que foi aberto, no nível da Luz (o Despertar do Si, a realização do Si), não foi certamente um erro, mas, sim,
uma etapa essencial para o Absoluto.

Naturalmente, sempre é possível crer (e esperar) que o Si vai se tornar o Absoluto.
O Si não pode, em caso algum, tornar-se o Absoluto.

Porque o Si é pôr fim à separação do ego e inscrever a Consciência e a Vida no não separatismo, no não
distanciamento.

Há, realmente, possibilidade de Comunhão, de reunião, mas não de dissolução.
O Absoluto propicia viver todas as vidas de todos os mundos.

O acesso ao Absoluto, ou, de preferência, o Despertar ao Absoluto (que sempre esteve aí), tornou-se muito
mais fácil, hoje, pelo desaparecimento do que foi chamado, eu creio, de ‘franjas de interferência do astral’ que

lhes ocultava, literalmente, a Verdade.
Apreendam-se bem de que não é questão de viver o Absoluto, mas de ser o Absoluto.

Ser o Absoluto está além de qualquer estado de ser.
É, também, poder se colocar em algum ponto de vista desta forma ocupada que é o corpo, como em qualquer

outro corpo.
É, portanto, a Liberdade, a verdadeira.

Não aquela de pensar, na prisão, como é possível sair da prisão.
Não aquela de elaborar hipóteses ou justificativas pelo fato de estar na vida, porque tudo isso gira em círculo.

Não existe saída.
O ego e a noção de evolução vão fazê-los crer (e fazê-los aderir) ao fato de que será melhor amanhã.

Mas absolutamente nada de melhor é possível amanhã.
Aliás, não existe amanhã, nem ontem.

Enquanto vocês considerarem que existe um amanhã, enquanto vocês considerarem que existe um ontem, o
Absoluto não pode bater à sua porta.

Eu falo aí, é claro, do que vocês denominariam as Leis do Espírito, porque nada impede o corpo de estar
inscrito em um programa, e este programa desenrola-se, tranquilamente, sem nada fazer no sentido de um

acercamento da Consciência, enquanto fazendo perfeitamente o que é para fazer.
É uma mudança de olhar, é uma mudança de ponto de vista.

É uma mudança, interior, de posicionamento onde, justamente, vocês saem de todas as posições.
Onde vocês não adotam mais uma posição, mas, sim, alguma coisa além de qualquer coisa, no Amor que

vocês São e na Luz que vocês São, sem ter necessidade de projetar qualquer amor, qualquer luz.
Lembrem-se: vocês são Amor Luz.

Vocês não são o amor que vocês projetam.
Vocês não são a luz que vocês podem ver.

Pois, em última análise, o ar não pode ver o ar e a água não pode ver a água.
Vocês estão exatamente na mesma situação: vocês não podem ver o que vocês São.

Vocês apenas podem ver o que vocês não são e, portanto, refutar tudo o que vocês veem em meio ao que
vocês não são.

E, aí, vocês terão a surpresa de constatar que não existe mais freio para o Absoluto e que o sinalizador (ou o
marcador) do Absoluto, a Onda da Vida, irá assaltar esse Templo Ilusório (que é o corpo), os seus corpos

inferiores, propiciando viver a Onda, do Interior, e não mais do exterior, em um corpo.
Vocês estão, eu diria (se pudermos dizê-lo), em plena fase de verificação, de validação do Absoluto.

Ninguém lhes pede para crer no inacreditável.
Ninguém lhes pede para aderir ao que vocês não podem aderir.

Apenas vocês é que podem dar testemunho a si mesmos, além de testemunha do objeto, além do observador
e do observado, e além de qualquer projeção em alguma palavra.

***

Pergunta: qual é a crença que me freia para me abandonar ao Absoluto?

A mais irresistível das crenças: você mesmo.



A mais irresistível das crenças: você mesmo.
Enquanto você acreditar na menor partícula deste corpo, enquanto você acreditar no menor elemento da

história, você está inscrito no efêmero.
Nenhum efêmero irá permitir-lhe aceder ao Absoluto.

Naturalmente, existem condições anteriores, ligadas à própria estrutura da vida neste mundo, inscritas, é claro,
na personalidade (no ego) e, também, no Si.

Sem entrar nos detalhes demasiadamente complexos, o que freia é a negação do Absoluto, porque o ego
sempre tem, por objetivo (por função), para apreender algo que lhe é desconhecido, que torná-lo dele,

descritivamente, em uma vivência, em uma experiência.
Querer apreender-se, querer conhecê-lo, é impossível.

A maior resistência situa-se, é claro, nesse nível e em nenhum outro lugar.
A crença em si mesmo é o freio mais potente.

Mas você não é, tampouco, esse freio.
Aliás, quem freia, a não ser o que você mesmo construiu, o que você mesmo imaginou?

Eu queria dizer-lhe que nada mais é preciso imaginar, em qualquer futuro e em qualquer passado, para viver o
Absoluto e, portanto, para ser o Absoluto.

A crença no fato de viver o Absoluto leva ao Ser Absoluto.
Há, de algum modo, um sinal portador (marcador ou testemunha) da instauração de alguma coisa

desconhecida: é a Onda da Vida e a Transcendência dos centros de energias inferiores.
Mas tampouco deem crédito a tudo isso, porque, se vocês ali atribuírem mais crédito do que o necessário, isso

também será cristalizado.
Isso também irá limitá-los e contribuir para manter os limites do confinamento.

A melhor atitude, naturalmente, é a espontaneidade da criança.
É aquele que está totalmente imerso na experiência.

Sem julgamento, sem ponto de referência, sem projeção.
Enquanto existir um julgamento, uma referência, uma projeção, você não é a criança.

E, portanto, o Absoluto não pode chegar ao que você É.
Cabe a você criar as circunstâncias pré-requisitos ao Absoluto.

Isso é, em parte, o que eu falei: a investigação sobre tudo o que você não é, por que isso é efêmero.
Isso consiste em eliminar tudo o que constitui a sua vida e este mundo.

Não para dele fugir, eu insisto.
Mas, sim, para refutá-lo enquanto suposição inválida (e invalidada) pela própria lógica, além de todo mental.

O sono, a investigação, a compreensão do que representa a testemunha, o testemunho, o sujeito, o objeto, o
experimentador e o que é experimentado, inscrevem-se, no final, em uma futilidade.

Aceitar esta futilidade já é um grande passo.
Não de vocês, mas do Absoluto para vocês.

***

Pergunta: alguma coisa se instala em mim que eu não conheço, e eu me sinto estranha, ou mesmo
alheia. Eu vivo ao mesmo tempo a consciência do nada e uma plenitude. Eu me sinto levada pela

vida e eu deixo acontecer. Há como um esvaecimento de mim mesma e uma distância em relação a
este mundo. Eu não tenho medo, nem palavras, nem expectativa. Poderia esclarecer-me sobre o que

eu não vejo em mim?

Aceite que quanto menos você vir em você, mais você será o Absoluto.
O que não pode ser percebido, o que é, portanto, imperceptível, o que não pode ser colocado em palavras,

nem mesmo em Vibração, esta estranheza, como você a denomina, é a morte do ego.
É preciso esvaziar, é preciso deixar-se limpar e lavar.

Esta fase é mais ou menos longa.
Ela pede, como você disse, certa forma de neutralidade.

A Casa está limpa, você pode, portanto, Desposar o seu Duplo.
Esse Casamento, que é uma aproximação, pode desenrolar-se em um tempo, ilusório, mas que é vivenciado

como tal.
É o estado onde nada mais há para observar, onde nada é observável, onde nada é visto, onde nada é

percebido.
Isso poderia parecer vazio, mas não é o vazio.

É exatamente, quando isso der a impressão de durar, a preparação, de algum modo, às suas próprias Núpcias
e, portanto, ao Absoluto.

Se eu puder exprimi-lo assim, beneficie-se disso, pois beneficiar-se disso é nada fazer, nada temer, o que
acaba com qualquer dúvida, com qualquer espera e, também, com qualquer impaciência.



Neste estado de vacuidade (que alguns movimentos buscaram, que algumas filosofias buscaram) instala-se o
Absoluto.

Você então apreendeu, aceitou, que nada há para buscar, nada para encontrar.
Esse ‘nada’, que não é um, é irremediavelmente o fim do ego.

A jarra está pronta para ser enchida.
O Esposo e a Esposa têm-se à porta, ele jamais partiu.

Aproveite, se eu puder assim me exprimir, esta vacuidade que é, de algum modo, a última etapa antes do
Absoluto.

Pois, se você tiver vazio de si mesmo, você pode, então, ficar pleno do que você É.
Esvaziar-se de si mesmo é, exatamente, o que foi nomeado o Abandono do Si.

É transcender o “eu sou”, é o momento em que a consciência constata que nada há para observar, que nada é
observável, e que o próprio fato de observar é um incômodo.
Há, portanto, mecanismo de Núpcias Místicas em progressão.

Aceitar e viver não mais estar cheio de pensamentos (ou seja, de Ilusão), não mais estar cheio de esperança
(que é uma projeção no futuro), instala-o, de alguma forma, em um estado além da esperança, que poderia ser

nomeado a Esperança, mas que é, antes de tudo, plenitude.
São, de algum modo, os últimos jogos da Ilusão.

O que permite apreender-se de que nada pode estar vazio, e de que nada pode estar cheio, e de que isso não
se situa entre os dois.

Esta fase não pode ser denominada um estado, porque, justamente, nenhum estado está instalado.
A vacuidade é a plenitude, a plenitude é vacuidade.

Essas duas palavras, além de qualquer significado, são aquelas que melhor representam esta fase anterior ao
Último.

Sobretudo, nada faça, sobretudo, nada empreenda.
Isso dito, não o impede de fazer o que é para fazer, na vida deste corpo, das suas obrigações.

Mas simplesmente não se envolva, faça o melhor que você puder.
O que você vive não é uma espera, o que você vive não é um vazio ou um pleno, são os dois.
É nesta fase que a Onda da Vida pode criar a sua Verdade, por que você É a Onda da Vida.

 Há, portanto, um processo de desidentificação, uma morte, no plano simbólico, de tudo o que não é
Verdadeiro.

É esta fase que você está vivendo.
Sobretudo, nada julgue.

Contente-se, ainda por pouco tempo, de ser aquele que observa o que vive isso.
Muito em breve, você irá além disso.

Esse “muito em breve” não está inscrito em uma linearidade, temporal, nem em outro espaço, mas, sim, em
uma forma de acuidade de si mesmo.

Algumas experiências intermediárias são possíveis, neste estado, nesta fase, vindo, digamos, reforçá-la no
fato de que você não seja este corpo, e ainda menos esta pessoa.

Então, aproveite e desfrute desta fase, porque ela é prelúdio ao Casamento Místico.
Deixe acontecer, totalmente.

***

Pergunta: o Absoluto está além, portanto, das hierarquias das Dimensões (5ª, 11ª, 18ª, etc.), isso
seria como o retorno para a FONTE? Então, se vamos para o Absoluto, qual é o interesse da 5ª

Dimensão?

Você pressupõe, injustamente, que o Absoluto seja comparável à FONTE.
A FONTE, por esta própria palavra, significa para você uma origem e um fim.

O Absoluto está além da origem e do fim.
A Dimensão, seja qual for o número, é apenas uma representação, uma gama de Vibrações, uma gama de

exploração da consciência.
O Absoluto e a FONTE lembram-se de você, mas lembre-se, você, de que você é totalmente livre para se

estabelecer onde bem lhe parecer.
Simplesmente, deve ser-lhe lembrado da existência da FONTE, pela experiência da FONTE, pelo acesso ao

Absoluto.
Se você for o Absoluto, você tem toda possibilidade e Liberdade para ali permanecer, ou para manifestar-se

em qualquer Dimensão.
Se a sua gama de frequências, a sua gama de vida, a partitura que você toca, estiver incompleta, permitindo-

lhe, entretanto, ver a completitude que existe no Absoluto, você é livre de crer que existem experiências a fazer



em outros mundos, em outras Dimensões, em outros estados.
Isso faz parte da sua liberdade, mas eu admito a você, isso não tem estritamente qualquer interesse do ponto

de vista do Absoluto.
Então, o que o impede de ser o Absoluto, já que, evidentemente, há um impedimento?

O impedimento está diretamente ligado à dúvida e ao medo.
Você não pode conhecer o Absoluto do ponto de vista em que você está.

O ponto de vista em que você está deve desaparecer, ele deve ser aniquilado.
Lembre-se de que não é possível imaginar qualquer continuidade entre o conhecido e o Desconhecido.

Você não pode permanecer no conhecido e viver o Desconhecido.
É preciso deixar o Desconhecido penetrá-lo e você irá se aperceber, em seguida, de que o limitado ainda está

presente.
 Mas, antes, isso é apenas uma suposição, isso é apenas uma crença, porque você não o vivenciou.

Simplesmente, várias estruturas disseram a vocês que lhes será feito segundo a sua Vibração, se vocês
preferirem, segundo a sua partitura.

A partitura que você toca é dependente de um instrumento, e não de outro instrumento.
Você quer ser tal instrumento, ou você que ser, no mesmo tempo, no mesmo espaço, e em todas as

Dimensões, todos os instrumentos?
Pondo fim a qualquer barreira, a qualquer limite?

Nenhuma experiência jamais será útil ao Absoluto, mas ela permanece e é útil àquele que toca a sua própria
partitura, Ilusória ou conectada.

O Absoluto é a Liberdade total, mas a Liberdade dá medo, porque a Liberdade é, justamente, o que é
Desconhecido.

Enquanto você reivindicar a Liberdade em meio a qualquer confinamento, você mente para si mesmo.
E enquanto houver mentira, a Verdade não pode existir.

Você não pode, portanto, pretender supor, ou imaginar, que o Absoluto seja a FONTE.
O Absoluto é a FONTE, mas é muito mais do que a FONTE.

Por que o Absoluto não tem qualquer origem, nem fim, nem localização.
A Vibração, a Consciência é Vibração, isso lhes foi dito.

Permitindo viver, conscientizar, as rodas de energia (as lâmpadas), o despertar da Kundalini, e mesmo a
percepção da Onda de Vida.

Mas enquanto você perceber, você não é o que é percebido.
O Absoluto é a instalação em meio ao percebido, e não à percepção.

É o momento em que não há qualquer distância, qualquer suposição sobre o Absoluto, pois o limitado, o ego
como o Si, apenas pode representar a Verdade.

Mas toda representação jamais será senão um espetáculo, uma projeção, uma ilusão a mais, mais ou menos
palpável, mais ou menos aproximativo.

Dando um sentimento mais ou menos real, mas isso não é o Absoluto.
Independentemente da testemunha e do marcador do Absoluto, ou seja, a Onda da Vida, e seus efeitos sobre

o Êxtase ou a Íntase, há também outro marcador que, ele, situa-se na Consciência que culmina na não
Consciência.

É, justamente, o momento em que não há mais questão.
Pois a própria questão é concebida como ilusória, bem como a minha resposta.

Enquanto vocês pronunciarem palavras e eu pronunciar palavras, há Ilusão.
Mas essas Ilusões serão, no final, menos tenazes do que aquelas que estavam aí antes dos nossos ‘entre ti e

mim’ (neologismo a partir da palavra ‘entretien’).
Isso não é um jogo improdutivo, mas, sim, uma prática, no sentido mais nobre.

Esta prática, podendo ser julgada pelo ego como intelectual, vai levá-los, no seu ritmo, a realizar o estado que
foi descrito na pergunta anterior.

Nada suponha do Absoluto, porque tudo o que você supor poderá apenas ser estabelecido através da sua
experiência e do seu conhecido.

Nada projete sobre o Absoluto, porque projetar alguma coisa é já se afastar.
O Absoluto não pode ser conhecido, ele não pode ser formulado, ele não pode ser Vibrado, ele não pode ser

colocado em palavras.
Por outro lado, é possível utilizar a Vibração e as palavras para apreender-se do que ele não é.

Naquele momento, há uma espécie de reaproximação que ocorre, é esta fase final.
Nada supor é também nada fazer, nada empreender.

Porque tudo o que for feito, ou empreendido, irá distanciá-los do Absoluto que, eu os lembro, está sempre aí.
Se houver resistências ou freios, olhem-nos, e isso é tudo: deixem-nos passar, nada façam.

Naturalmente, vocês sempre podem facilitar as condições iniciais (digamos), por tudo o que lhes é agradável.
Mas não se percam no que é agradável, não façam disso um objetivo.



Praticar um Yoga simplesmente para estar bem, jamais irá levá-los ao Absoluto.
Mas estejam conscientes de que estar bem lhes permite instalar-se em uma maior receptividade, se pudermos

dizê-lo.
Não façam das palavras, tampouco, uma finalidade.

Não façam das Vibrações, tampouco, uma finalidade, mas sim, de preferência, meios e ferramentas para
aproximá-los do que vocês não conhecem e que, no entanto, é a sua Natureza.

Isso exige da parte de vocês, e isso exige da sua parte, honestidade, integridade, Humildade, Simplicidade,
disso vocês sabem, mas, sobretudo, a Transparência, pois não pode ali haver Transcendência sem

Transparência.
A Transparência é criada por KI-RIS-TI, pelo Duplo, pela União Mística.

Um opaco, um resistente: o corpo, a identidade, o ego, o Si, encontra a Transparência pelo Fogo.
Deste encontro resulta a Transparência.

A Transparência é nada parar, nada reter do que possa passar (que isso seja um pensamento, que isso seja
uma emoção, que isso seja um sintoma do corpo, que isso seja uma relação): nada estanquem, permaneçam

fluidos.
Observem, se vocês quiserem, mas vocês não são a emoção, vocês não são o pensamento, vocês não são a

relação, vocês não são o corpo.
Deixem acontecer.

É o que eu posso dizer a você.
Sem nada rejeitar: não é porque você rejeita um pensamento que ele vai desaparecer.

Por outro lado, se você olhá-lo passar, sem ali se apegar, ele irá desaparecer, essa é toda a diferença.

***

Pergunta: a partir do momento em que eu aceito que eu não sou tudo o que eu conhecia do meu eu e
do Si, de qual abertura, além da minha consciência atual, eu preciso (à parte de deixar agir a Onda

da Vida e o Manto Azul da Graça) para bascular no Absoluto (além do “eu sou”)?

Nada mais, e uma única coisa em relação ao que você disse: aceitar que você nada É de tudo o que você
conhece, é uma primeira etapa.
Mas, você pensou em refutá-lo?

Não é porque você apenas diz: “eu não sou este corpo”, que você vive o Absoluto.
Refutar o “eu não sou este corpo” está além da aceitação.
Isso não é um trocadilho, é uma realidade da consciência.

A consciência que o leva, digamos, a deixar exprimir e imprimir o Absoluto, é uma refutação de tudo o que você
conhece e não, simplesmente, aceitar a negação do que você conhece.

No ato de aceitação do que você não É não há refutação, ainda há, portanto, uma distância.
A refutação, por outro lado, do que você não é, está além da aceitação.

A refutação é um ato ativo, a aceitação é um ato que eu poderia qualificar de passivo.
Há, então, uma fase prévia ativa, esta fase é conduzida pela própria consciência, do ego ou do Si.

A refutação é, então, uma dinâmica.
Como eu disse, é uma investigação.

Esta investigação não é um jogo do mental, mas, sim, um exercício (eu não gosto dessa palavra) espiritual.
A partir do momento em que a investigação é realizada, ela resulta em quê?

Em uma identificação.
A desidentificação pela refutação vai, então, levá-lo, sem esforço, sem nada fazer, a ser Absoluto.

A espontaneidade acompanha a Transparência.
A espontaneidade é a ausência de reflexão, o que não quer dizer fazer alguma coisa, mas fazer, ou ser, o que

é independente de qualquer referência a um passado e, portanto, a uma experiência passada.
É o Caminho do Coração.

Pois o Coração jamais engana, contrariamente ao mental.
Eu não falo da intuição, porque a intuição sempre faz referência ao que é bom ou mau, para você.

Nós somos além disso, do que é bom e do que é mau.
O bom e o mau, para você, esta intuição e este discernimento, de que gargarejam os seres ditos espirituais, é

uma Ilusão a mais.
A espontaneidade resulta da Transparência.

Há então, naquele momento, de algum modo, uma espécie de perfuração do Coração, de trás para frente, de
frente para trás.

O fato de ser perfurado põe em ressonância, muito além do que é percebido no corpo, a Transparência e a
espontaneidade.



espontaneidade.
Desviando, literalmente, a experiência passada e, portanto, o mental.
Isso é chamado também de Doação de Si, ou de Abandono do Si.

Isso será, eu creio, objeto de um desenvolvimento por uma Consciência, digamos, mais qualificada do que eu
(ndr: ver a intervenção de ANAEL de 09 de abril) (1).

Aí também, nada há para fazer, mas, sim, deixar acontecer.
Mesmo se houver um lado ativo na refutação, depois, convém deixar acontecer.

Pois você nada pode fazer, nada pode empreender, para conhecer o que lhe é Desconhecido.
Você pode apenas passar de um lado ao outro, mas essa passagem não é ilustrada por algo que iria lhe

permitir passar: é, portanto, uma transcendência, e não uma transformação.
Há então, efetivamente, esta investigação para realizar.

Uma vez realizada a investigação, deixem ser, e deixem acontecer.
A investigação resulta, sistematicamente, no que poderia ser denominado um paradoxo, entre o ‘nada’ e a

plenitude.
Em uma interrogação que eu qualificaria de última, interrogação final, pondo fim a qualquer interrogação e a

qualquer questão.
É naquele momento que é realizada a absurdidade total do ego e do Si, não antes.

***

Pergunta: eu gostaria de estabilizar o estado de não observação por mais tempo. Como?

Simplesmente cessando de querer observar, de maneira incessante, cada coisa.
Fixe-se no próprio mecanismo da observação, e não no que é observado.

Quem é que observa?
Onde está o observador?

São os seus olhos que veem?
É esta reflexão?

Onde está situado o observador?
É passar da perspectiva do que é observado para outra perspectiva.

Enquanto houver observação, seja do que for e de quem for, o tempo transcorre.
E, então, há um chamado, através da sua pergunta, para querer paralisar o que não é paralisável: o tempo

passa.
É, portanto, de você, por meio desta questão de “quem observa?” (e não: o que é observado?) que irá nascer

a imobilidade.
Porque você vai buscar o observador e você vai se aperceber de que não há mais observador como coisas

observadas.
E de que o observador é apenas uma projeção, de outra coisa, que está por trás do observador.

Naquele momento, você poderá bascular.
Não antes.

O Si é a observação mais perfeita da Luz, onde mecanismos de Consciência e de Vibrações estão presentes,
contribuindo para estabelecer a Alegria, contribuindo para estabelecer uma satisfação.

Permitindo crer que há uma busca a ser efetuada, cumprida e concretizada.
É preciso superar isso e ir além disso.

A melhor maneira, efetivamente, é nada fazer, deixar acontecer.
E sair, até mesmo, da dinâmica aparente da observação, do que é observado, do próprio observador.

Pois, quem está por trás de tudo disso?
Ou melhor: o que é que está por trás de tudo isso?
Enquanto você observa, você não é o observador.

Enquanto você for o observador, você não é o que está por trás do observador.
Investigar sobre isso é uma prática, essencial.

Desta investigação, realizada honestamente, irá resultar a fase final, irá resultar, também, a Onda da Vida e a
permeabilidade das rodas (dos chakras) à Onda da Vida.

Não se ocupe da Onda da Vida, você não pode nem comandá-la, nem controlá-la, nem dirigi-la.
Você vai, portanto, observá-la.

E você vai se colocar, então, do ponto de vista do observador, que vai se perguntar: está certo, está errado?
Enquanto você fizer esse jogo, o Êxtase não pode nascer.

Chega um momento em que você se apreende de que você não pode influir, de modo algum, na Onda da Vida,
mas que você sempre é o observador.



Coloque-se, então, a questão de “o que é observado?”, de “quem é o observador?” e você irá se tornar a Onda
da Vida.

Deixando nascer, então, o Êxtase, marcador indizível do Absoluto.
O que é para estabilizar é o que já está estabilizado e que jamais se moveu, jamais desapareceu.

É, exatamente, o Absoluto: aí, onde não há mais observador, aí, onde não há mais observado, e aí, onde não
há mais, tampouco, o que existe por trás do observador.

Pois o Absoluto é, ao mesmo tempo, o observado, o observador, e o que está por trás do observador.
Aí também, não há mais distância, nem diferença.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu proponho que nós coloquemos, de maneira temporária, um fim aos nossos ‘entre ti e mim’.
Eu vou qualificar melhor o que representam esta Doação de Si e este Abandono do Si.

Eu irei intervir em outro momento, no seu caminho para esta realização.
Resta a vocês lerem o que eu disse.

Não façam disso uma palavra de certeza ou de verdade incontestável.
Tentem ver o que é justo, o que não é justo.

Não em um aspecto discriminante, mas, do mesmo modo que eu expressei, em forma de investigação.
Eu darei as instruções, dentro de poucos dias, que irão nos permitir concluir este ‘entre ti e mim’ a fim de ir ao

Princípio e à própria Essência do que foi dito.
Ou seja, ir além do diálogo, ir além do ‘diabole’ e além do símbolo, para, de algum modo, reunir os três

elementos na mesma indizível Verdade do Absoluto.
Eu rendo Graças pela sua escuta.

E eu lhes rendo Graças por terem apoiado, e vivido, as palavras que eu tinha para dar a vocês.
Já que é preciso nomear-me, BIDI saúda vocês e lhes diz, em seu tempo, até breve.

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

NDR: em sua intervenção de 29 de março de 2012, BIDI apresenta suas modalidades de intervenção.
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/bidi-29-de-marco-de-2012-autres.html

***

1 - ARCANJO ANAEL (09.04.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://autresdimensions.info/article106d.html

http://autresdimensions.info/pdf/BIDI-9_avril_2012-article106d.pdf
09 de abril de 2012

(Publicado em 09 de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://autresdimensions.info/pdf/BIDI-9_avril_2012-article106d.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article106d.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/bidi-29-de-marco-de-2012-autres.html


BIDI está, então, novamente, com vocês.
Após nossas conversas, após suas questões e o que eu lhes devolvi como respostas, posso imaginar que devam

existir, em vocês, outras questões.
Então, terei outras respostas.

Apreendam que, além dessa troca, além de suas questões e de minhas respostas, o Absoluto permanece.
Obviamente, vocês compreenderam, o conjunto de minhas respostas é destinado apenas a fazê-los interrogar sobre

o Absoluto.
Absoluto que vocês não podem nem definir, nem mesmo compreender, nem mesmo aproximar-se (como eu disse).

Em contrapartida, eu poderia, perfeitamente, vender-lhes, de algum modo, as vantagens de ser, antes de tudo,
Absoluto, e os inconvenientes de permanecer no Eu ou no Si.

A primeira vantagem é que, o que quer que vocês digam, o que quer que pensem e o que quer que experimentem, o
Eu e o Si terminarão com sua partida desse corpo e, portanto, nem o Eu, nem o Si poderão satisfazê-los, de modo

algum, além da duração efêmera do que vocês chamam essa vida.
O absoluto confere, de algum modo, muito exatamente, o inverso e o oposto disso.

É o fim da morte.
É o fim do esquecimento.

A segunda vantagem – que é, certamente, para essa vida efêmera e esse Eu efêmero – que deixa o Absoluto Ser é
que, obviamente, no Absoluto, não pode existir qualquer das flutuações que vocês vivem a cada dia de sua vida: um

dia, vocês estão felizes; um dia, vocês estão infelizes; um dia, vocês vivem o Si; um dia, o Si afasta-se de vocês.
E isso é impossível no Absoluto.

O Absoluto confere-lhes, portanto, uma forma de perenidade e, eu diria, mesmo mais, uma segurança total, bem além
do Si.

Do ponto de vista do Absoluto, pode-se, mesmo, colocar-se a questão de por que vocês duvidam?
Por que vocês não ousam?

Eu iria, mesmo, mais longe: o Eu tem tendência a querer procurar o Despertar, a Iluminação, a Realização.
Ele faz isso, eu diria (para aqueles que estão na diligência dita espiritual), em tempo integral.

Mas é ridículo, na medida em que o Absoluto – que é vocês mesmos – abra-lhes suas portas e, instantaneamente,
assim que vocês suponham e proponham a possibilidade do Absoluto, bem, Ele está aí.

Mas o Ego não lhes permitirá, jamais, supor isso, porque ele é construído, justamente, sobre a negação do Absoluto.
E o Si é, eu diria, tão narcisista, tão imbuído dele mesmo que, ele tampouco, permitirá, jamais, ao Absoluto imiscuir-se

nessa espécie de autossatisfação daquele que se crê Despertado (ou Acordado) ao que quer que seja.

Nós estamos nos tempos, sobre esta Terra (que vocês vivem), específicos e intensos.
Toda a questão é saber quanto tempo vocês vão, de algum modo, resistir à evidência, resistir à perenidade e preferir,

de algum modo, as idas e vindas entre a alegria e a tristeza, a autossatisfação e, de algum modo, a negação da
evidência do Final e do Absoluto.

Se vocês se colocam, sinceramente, a questão (e eu os engajo a colocá-la a si, e não a colocá-la a mim),
constatarão, por si mesmos, que há, nesse nível, uma espécie de estupidez da inteligência humana, que está muito

afastada da Verdade da experiência e desse estado Final (que não é um estado).

Vocês passam seu tempo a ir de um estado ao outro, de um centro de interesse a outro.
E, se eu lhes digo que o Absoluto responde, em bloco e de um único golpe, ao conjunto de todas as suas

interrogações, o Ego vai pensar que é tedioso e que é aborrecido.
Então, é claro, ele vai passar seu tempo – ao invés de refutar-se ele mesmo – a refutar o Absoluto e a afastar-se dele,

através de uma busca, hipotética, de qualquer Realização, de qualquer evolução ou de qualquer transformação,
numa linearidade que, de todo modo, não deixa qualquer evidência ao Infinito.

Em resumo, vocês estão num corpo limitado, vocês estão em pensamentos limitados vocês sonham com o Ilimitado.
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Vocês são finitos, vocês sonham com o Infinito, mas, assim que o Infinito chega, vocês retrocedem porque,
obviamente, não há solução de continuidade – como foi dito – e, portanto, para vocês, é completamente deplorável,
completamente ilusório, enquanto vocês permanecem nesse Ego (essa pequena pessoa que nasceu um dia e que

morrerá, de qualquer modo, independentemente do que vocês façam, o que quer que realizem).
E vocês recomeçam, a cada vez.

Ontem, UM excelente AMIGO (que é seu Amigo), emitiu-lhes frases (ndr: ver intervenção de UM AMIGO, de 12 de
abril de 2012).

Essas frases são ressonâncias importantes, para permitir-lhes ousar e colocar-se a questão de por que vocês não
ousam.

Qual é esse medo?
Qual é essa dúvida que está inscrita nesse corpo (que é apenas um saco de alimento, que é destinado a alimentar

outra coisa, é claro, à sua morte)?
E vocês persistem a imaginar-se ser esse corpo e tudo o que não dura (que tem apenas um tempo nesse mundo),

que é inscrito entre sua vinda nesse mundo e sua partida desse mundo.

E vocês sonham com o Ilimitado, através de uma relação com um ser amado.
E vocês sonham com a permanência de algo que seria Eterno, mas tomando o cuidado de instalar-se no efêmero.

Vocês se dão conta desse ridículo, do que é pensado, do que é imaginado e do que é projetado?
Vocês querem sair do ridículo?

Vocês querem, enfim, ser essa Alegria Eterna, esse Êxtase permanente?
Vocês estariam tão atemorizados por seu próprio prazer?

Estariam tão alarmados de ser apenas essa Fonte de prazer, indizível, permanente, Eterna?

Aí está onde se situa o quadro, entre nós, hoje.
Eu lhes digo, então: bom dia e bem vindos à Eternidade,

Vamos, portanto, trocar, nos intervalos, sobre as questões que vocês me colocaram e as respostas que eu ali aportei.
Aí também, eu lhes peço para não procurar compreender, mas impregnar-se de nossas trocas.

As questões são infinitas.
As respostas o são, tanto quanto.

Do mesmo modo que vocês se escondem atrás de si mesmos, do mesmo modo que, além do observador e do
testemunho, há algo que está aí e que jamais se moveu, do mesmo modo (além de suas questões e das respostas),

há, também, esse Absoluto.
É isso que vamos tentar deixar instalar-se, aturdindo, de algum modo, seu Ego, sua personalidade e seu Si de seu

estado, a fim de abandonar esse estado em proveito de algo do qual nada pode ser dito, mas que, a partir do instante
em que ele instalar-se, mostrará a vaidade e a superficialidade de tudo o que vocês haviam empreendido

anteriormente e que, no entanto, era – em alguns casos, vocês sabem – necessário.
Mas, mesmo esse necessário, não deve ser uma finalidade.

Vocês devem soltar as muletas, soltar tudo o que vocês têm, tudo em que vocês pensam ter chegado.
Vocês não chegaram a lugar algum, porque não há lugar algum aonde chegar.

Chegar a algum lugar significa que é necessário ter partido.
Mas, partir de quê?
E partir de onde?

Isto posto, eu os escuto.

Questão: como se manter no Eterno Presente?

Refutando seu próprio mental.
Ele está aí.

Você não pode negá-lo.
Não o escute.

A que você dá crédito?
Você vai dar crédito, eternamente, ao que lhe sussurra montes de coisas que são falsas?

O mental serve apenas para evoluir sobre esse mundo, para, portanto, entrar em reação permanente e ajustar-se ao
que lhe propõe a vida.

Mas ele não lhe é de utilidade alguma para ir além disso.

Então, não creia no que ele lhe diz.
Creia nele quando se trata de ser lógico, no fazer da vida comum.

Será, contudo, que é preciso crer nele, quando ele intervém nos momentos em que você não o tenha solicitado?
Quem é o mestre?

Quem decide?

Não se oponha ao seu próprio mental: você o reforçará cada vez mais, e é no que você tem jogado há numerosas
dezenas de anos.

O Eu/Jogo terminou.
Não se oponha a ele.

Ele será, sempre, mais forte do que você, em seu Ego.
Então, não o escute.
Não lhe responda.

Não atribua a ele qualquer validade.



Não atribua a ele qualquer validade.
Você constatará, por si mesmo, que, então, pouco a pouco, ele soltará.

Refute-o, sem opor-se.
O mental serve-se, mesmo, da meditação e, mesmo, de sua própria observação além do mental.

Ele vai querer ser, de algum modo, o proprietário de tudo o que pode emitir, no interior de você, o que superou esse
mental e o remete, permanentemente, a si mesmo.

E, permanentemente, de algum modo, a certa forma de inutilidade de si mesmo.

Há, portanto, simplesmente, que não mais atribuir a ele o mínimo crédito.
Ele acabará, efetivamente, por calar-se.

Mas, sobretudo, não peça a ele para calar-se, porque, para ele, tudo é pretexto para interagir e para reagir.
O objetivo é, justamente, não interagir e não reagir.

Não o escute.
Tudo o que ele pode dizer-lhe, concernente ao que você É, é falso.

Não há outro meio.
Vocês todos observaram – na vida que é vivida sobre esse mundo – que, a partir do instante em que se atribui crédito
ao que quer que seja, há todas as chances para que aquilo a que a consciência é dirigida manifeste-se, de um modo

ou de outro.
E vocês constatam, aliás, que se manifesta, muito mais facilmente, o que tem tendência a ser negativo do que o que

tem tendência a ser positivo.

Muitos quereriam ser ricos: muitos são pobres.
Muitos quereriam estar em boa saúde: e muitos estão doentes,

Isso deverá – e deveria, já – atrair sua atenção sobre a estupidez de crer nesse gênero de coisas.

O Eu – o Ego, a personalidade – vai procurar, permanentemente, proteger-se, prever, e o mental ali se destaca.
Ele vai, mesmo, falar-lhes de Luz.

Ele vai, mesmo, falar-lhes de bem-estar.
Ele vai, mesmo, falar-lhes de Realização.

Mas ele lhes mente.
E, sobretudo, vocês não são ele.

Quando vocês dizem: «eu como», quem come?
Vocês ou esse corpo?

Quando vocês dizem: «eu conduzo», quem conduz?
Quando vocês dizem: «eu tenho um marido», qual é esse «eu» que tem um marido?

Esse marido está em você?
Ou esse marido está no exterior de você?

Compreendam que «eu» nada pode ter, nem nada ser.
Ele é apenas um intermediário, e vocês dão todo o peso a esse intermediário.

É assim para tudo o que se manifesta no pensamento, nas ideias, nos conceitos, e eu vou, mesmo, mais longe: em
tudo o que é percebido.

O próprio princípio da identificação leva-os à projeção.
E a projeção é uma exteriorização e é, portanto, por natureza (e pela própria manifestação), efêmera.

Não se ocupem disso.

Questão: quem é que refuta?

O próprio Ego.
Porque a refutação, para ele, parece não apresentar perigo.

Ele vai considerar isso como um jogo.
Mas, muito rapidamente, ele deverá desiludir-se porque, por força de ter refutado tudo o que, até o presente,

constituía o universo dele, bem, ele vai quebrar.
Ele vai capitular.

E é naquele momento que lhes aparecerá, atrás, esse «Eu», o Si.
Continuem a refutar.

A Onda de Vida aparecerá (ou não).
Deixem fazer o que se faz.

Vocês não podem conhecer o Absoluto.
Em momento algum.

Vocês podem apenas vivê-lo.
Ele já está aí.

Lembrem-se de que o Absoluto não tem necessidade de refutar o que quer que seja.
Ele não tem necessidade de negar o que quer que seja, uma vez que ele é amplamente mais vasto (dado que infinito)

do que o Ego, do que a pessoa, do que o mental, do que o que é percebido ou do que é concebido.
Portanto, não se coloquem a questão de saber se é o Absoluto que refuta.

O Absoluto nada refuta.
Ele não é, absolutamente, concernido por sua cena de teatro, nem mesmo pelo contrarregra, nem mesmo pelo

iluminador, nem mesmo pelo ator, nem mesmo por aquele que assiste.
Ele não se importa com o teatro, em verdade.

Quando vocês tiverem, de algum modo, tomado consciência de que não são nem o cenário, nem a cena, nem o ator,
nem o espectador, nem o teatro, restará o quê?



nem o espectador, nem o teatro, restará o quê?
O que vocês São, além de toda fraude.

Mas não há outro modo – nem outra possibilidade – de pôr fim à ilusão do teatro.
Enquanto vocês estão no teatro, vocês sofrem, quer vocês queiram ou não: a propósito desse corpo, a propósito de

suas emoções, a propósito de sua fadiga ou de seu bem-estar.
Se o teatro não existe mais, o que é que poderia sofrer?

Não há mais recipiente.

O Absoluto é, de algum modo, a Cura Final.
E vocês recusam essa Cura Final.

De algum modo, o «Eu» e o «Si» são masoquistas.
E vocês sabem, muito bem, que, nesse mundo, de masoquismo em masoquismo aparece o sadismo, o bem e o mal.

Vocês não são nem o bem, nem o mal.
Se vocês estão aqui, é que aderem ao bem: o seu ou aquele do outro, mas o bem é apenas construído a partir da

experiência desse mundo.
Nenhuma experiência desse mundo é a experiência do Absoluto, porque o Absoluto não será, jamais, uma

experiência.
Ele não pode ser.

Vem um momento em que vocês devem colocar-se a questão de suas próprias experiências.
É claro, o «Eu» (e o Si) não quer, absolutamente, ouvir falar de experiência.

Ele quer, efetivamente, vivê-las, mas, se essa experiência torna-se a Vida e põe fim a toda experiência, isso vai
aterrorizar o Ego e o Si (que se crê chegado).

No que vocês querem crer?
O que vocês querem viver?

Mas, enquanto creem, vocês não vivem.

Questão: o observador seria o Ego que avalia e que julga? Posso refutá-lo?

Não.
O observador não é, em caso algum, o Ego.

Ele é o Si, o «Eu sou».
Tomar consciência do observador é, já, não mais ser ator na cena de teatro – num cenário – mas estar sentado,

confortavelmente, na poltrona e assistir.
Mas, mesmo isso, efetivamente, é para refutar.

Mas não chama o observador: o Ego.
Você atribui a ele um papel que ele não tem.

O Ego procura transferir-se no Si.
De qualquer modo, é muito simples: o Absoluto não está em nada do que você conhece.

A melhor das refutações é aquela que não procura identificar, discriminar o cenário, do ator, do espectador, ou do
teatro.

Então, é claro, há uma forma de dinâmica.
É mais fácil refutar o cenário.

Em seguida, o ator.
Em seguida, o espectador.

E, ao final, o teatro, porque é muito mais difícil refutar, inteiramente, o teatro, desde o início.
Porque o Ego (o Si) considera que há um início e, portanto, um caminho e, portanto, uma chegada.

Há, portanto, certo número de atos e de cenas a jogar.
E isso é muito prazeroso, mesmo para o observador.

A maior das angústias sobrevém quando se apercebe de que não se é nem o ator, nem o cenário, nem o espectador,
nem mesmo o teatro no qual se desenrolava essa hipotética peça de teatro.

É uma tragédia.
Mas, se vocês vivem o Absoluto, isso não será mais uma tragédia, mas, efetivamente, uma comédia.

Você quer ser o drama ou quer ser a comédia?
Tudo se resume a isso.

Questão: é preciso começar por refutar as manifestações do passado ou aquela do presente?

Mas refutar o passado quer dizer que você atribui, ainda, um peso ao passado.
O passado não tem peso algum.

Ele não é, mesmo, para refutar: ele não existe.

Em contrapartida, sua suposta ação no presente existe, se você a coloca assim.
Portanto, o que há a refutar, nesse caso?

É tudo o que você conhece.
O que você conhece não é o que você conheceu (que é apenas um peso morto).
O que está ativo no «Eu» e no Si é, unicamente, o que é conhecido no presente.

A Presença, o «Eu sou» ou o «Eu sou Um», o Si não é, simplesmente, o presente.
É, justamente, o que supera e transforma, amplamente, esse presente.

Enquanto você está no «Eu», você está no que se chama um presente magro, ou seja, que esse presente é tão
magro que estaria repleto de pseudo certezas (que vêm de seu passado, de sua educação, de suas vidas passadas),



que lhe dão a impressão de controlar esse presente magro.
A meditação abre-se num presente amplo, o seja, os pensamentos não são mais tão rápidos.

Há como uma possibilidade de observar os próprios pensamentos, as próprias ideias, permitindo desfazer-se delas
muito facilmente (ou, em todo caso, muito mais facilmente).

O presente amplo desemboca na Presença, no «Eu sou».
Não se ocupe com o que está morto.

Ontem morreu.
O segundo de antes morreu.

O que quer que venham dizer-lhe seus pensamentos, o que quer que venham dizer-lhe seus medos ou seus
sofrimentos, qualquer que seja a causalidade do que você vive hoje, você não é, de modo algum, uma causalidade.

Não atribua peso ao que não tem mais verdade.

A refutação concerne à totalidade do que foi nomeado o efêmero ou o limitado.
Um instante passado é efêmero e está morto.

Porque você quer fazê-lo viver?
O que há a refutar é, essencialmente, o que se situa, primeiro, nesse presente magro e, em seguida, num presente

amplo.
Isso vai instalá-lo no Eterno Presente que é a Presença.

Mas, enquanto você dá crédito ao que quer que seja de seu passado, você se coloca, a si mesmo, na lei de
ação/reação e no que é nomeado o carma.

O carma concerne à personalidade (mortal e efêmera).
Jamais ao Si.

Quanto ao Absoluto, ele não pode, mesmo, vislumbrar qualquer veracidade nisso.

Questão: em meus momentos de Alinhamento, quando eu solto o que eu acredito, o que eu conheço,
parece-me estar como em suspensão e o que vem a mim é neant. Na vida de todos os dias, eu sinto
o neant, de modo fugitivo, como a sensação de que tudo me é igual e de não precisar preocupar-me.

Se eu solto o apego à Alegria, eu não sei, mesmo, se o que aflora à minha consciência é conhecido ou não,
e isso me é igual. O que é?

Obrigado por seu testemunho, ma isso não é uma questão, é uma constatação.
Agora, quem quer constatar?

Ainda uma vez, o Ego e a personalidade, que procuram apropriar-se – como uma espécie de autossatisfação – de ter
conseguido criar isso.

Aí também, vai além disso.
Não se contente em observar qualquer resultado, qualquer progresso.

Vá ao extremo.

Enquanto você se mira e olha-se a si mesmo, o Absoluto não pode nascer.
Ele já está aí.

É você que espera que ele nasça.
Mas nada pode nascer.

Não se olhe jogar.
Mesmo esse jogo deve cessar.

Esqueça, mesmo isso.
Totalmente.

O Absoluto aí está.
O Si vai, sempre, vangloriar-se da maravilhosa distância existente entre o que ele era antes – no «Eu» - e o que ele

se tornou.
Mas o Absoluto não pode ser nem antes, nem o que se tornou.

Ele É.
Você nada é do que se joga.
Você nada é do que chegou.

E por boa razão, assim que haja autossatisfação (do que quer que seja), você pode estar certo de que não é o
Absoluto.

Portanto, de algum modo: deixe cair tudo isso.
Não constate, mesmo, isso.

Questão: como se faz a escolha do acesso à quinta Dimensão, àquela do Absoluto?

Por que?
Você tem uma escolha a fazer?

O que é que põe essa questão, se não é o mental, que procura apreender-se de uma compreensão, para melhor
escolher?

Mas o mental não pode escolher.
Isso lhes foi desenvolvido, amplamente, pelas Estruturas que se exprimiram (ndr: os diferentes intervenientes da

Assembleia dos Anciões, das Estrelas, o Conclave Arcangélico,...): pela Vibração.

Mas o Absoluto está além de toda Vibração.
Enquanto você se coloca a questão da escolha, há mental, é claro, uma vez que o mental é, permanentemente, uma

questão de escolha.
E o Absoluto não pode aparecer a você.

O Absoluto não é uma escolha.



Ele É.

O que é escolhe é aquele que crê ter a escolha: o mental, a personalidade ou o Si.
Não há qualquer escolha para o Absoluto.

A escolha é a ilusão do livre arbítrio.

A ausência de escolha é a Liberdade.
Na Liberdade há a Graça, o Êxtase, o Prazer (em seu sentido o mais exacerbado, o mais intenso, o mais Interior).

No livre arbítrio há a gravidade, o peso, o sentimento de conhecer algo.
Mas tudo o que é conhecido – desse ponto de vista limitado – é apenas uma ignorância.

Aí também, é um teatro.
Colocar-se a questão da escolha remete-o à atividade do mental.

Sistematicamente.
Logicamente.

Enquanto você se coloca a questão (ou coloca-a a mim), você não pode deixar emergir, de algum modo, a resposta.
Ela permanece escondida, e o Absoluto parece desaparecer ou, em todo caso, afasta-se.

Embora não seja ele que se afaste, mas é você que se afasta.

Questão: a Onda de Vida aqueceu-me parte da noite. Eu me aproximei do Absoluto?

A Onda de Vida é, de algum modo, o testemunho e o marcador de algo que surge (que sempre esteve aí), que é,
efetivamente, o Absoluto.

É a Onda de Vida que propicia (se se pode dizê-lo) o estado de Êxtase, o fim do questionamento.
E, efetivamente, do ponto de vista do Si, a instalação no «Não Eu sou», no «Não Si», no Absoluto.

Há, portanto, apenas que deixar agir, que deixar fazer, nada dirigir e, a um dado momento, espontaneamente, no Si,
muito naturalmente, a Onda de Vida tornar-se-á o que você É.

Naquele momento, nenhum limite e nenhum finito (inscrito nesse corpo, nessa pessoa e nesses pensamentos) será
vivido como real.

Você será Absoluto.
O mais assustador (mas que é, ao mesmo tempo, o mais simples), nessa fase (essa última fase, antes da ausência de

fase) é, justamente, aceitar nada mais fazer, aceitar não mais olhar, a fim de que a Onda de Vida – se se pode
exprimi-lo assim – tome posse de você, porque é você que reage à Onda de Vida.

Ela sempre esteve aí.
Caso contrário, não haveria vida alguma.

É preciso, portanto, inverter a noção do sentido do movimento: não é você que vive a Onda de Vida, mas a Onda de
Vida que vive você.
Isso mudará tudo.

Como o disseram os Anciões: fique tranquilo e em Paz.
Se você se coloca, um pouquinho, na poltrona do espectador, você vai constatar que o que se desenrola, na cena,

muda o ator.
E você vai constatar, também, que o espectador começa a ver apagar-se a cena, o cenário e o ator, até perguntar-se,

mesmo, se ele está sentado e se existe um teatro.
Quando essa última pergunta cessa, o teatro desaparece.

Poder-se-ia dizer, de algum modo: quando a Onda de Vida trabalha, não trabalhe, não se ocupe disso.
Não a refute, é claro, mas vá além.

Questão: há um inconveniente, para o «Eu», em manter, ainda, o mental numa atividade profissional,
mesmo reduzida?

Absolutamente não.
Não existe qualquer obstáculo ao Absoluto.

Servir-se do mental numa atividade mental parece-me lógico e normal.
O que é ilógico e anormal é quando o mental intervém no que não concerne a ele.

O mental não pode ser um obstáculo ao Absoluto.
O que quer que ele faça, no comum do que há a fazer desse cormo e de ocupações do Eu, nenhuma obstrução pode

nascer.
A única obstrução que é concebida é aquela que elabora o «Eu», ele mesmo, para justificar-se.

Isso é apenas uma justificação que não tem sentido algum.
O Absoluto não se importa com o mental e com as atividades dele.

Portanto, crer que o mental vai ser um obstáculo ao Absoluto é, aí também, um jogo do mental.

Questão: poderia desenvolver sobre a frase: «você não pode apropriar-se do que você É»?

Efetivamente, tudo o que é projetado (portanto, o «Eu» e, a fortiori, o Si) não pode contemplar-se a si mesmo.

Você pode ver-se sem recorrer a um espelho?
Os olhos não são voltados para o interior.

Portanto, você não pode ver-se, exceto com a ajuda de um espelho.

O conjunto de outros «Eu», o conjunto de cenários e o conjunto de teatros são apenas cenários e espelhos.
Você não pode ver-se através de outra coisa que não um espelho.

Mas nenhum espelho é real.



Do ponto de vista em que você está, você não pode apropriar-se do que quer que seja.

O Absoluto é natural.
Ele é esse Final.

Enquanto o limitado crê que ele pode apropriar-se do que quer que seja, ele está no erro.
E eu posso empregar essa imagem: você pode apenas transladar, transcendendo, da imagem ao Verdadeiro (ou ao

Absoluto).
Mas você não pode ver-se a si mesmo, porque tudo o que é visto permanecerá circunscrito a um dado quadro de

referências, a determinadas suposições, a determinados referenciais em relação à experiência passada que morreu.

O Desconhecido não pode ser conhecido a partir do conhecido.
O conhecido será, sempre, um espelho: um dispositivo enganador, o que quer dizer que há, sempre, a necessidade

de mirar-se e de admirar-se.
É o jogo do Ego e do Si.

É quando cessa esse jogo de projeções (ou seja, quando nada há para ver, nada para mirar ou admirar), quando não
há mais qualquer lugar para o «Eu» e para o Si, que o Absoluto encontrá-lo-á.

Em resumo, você não pode encontrar o Absoluto.
Você não pode, mesmo, procurá-lo, nem compreendê-lo.

Enquanto o Ego não compreendeu isso, ele pode ver-se repetir essa frase milhares de vezes (se não são milhões de
vezes), ele não o vê, ele não o entende, porque ele tem necessidade de compreender, porque ele tem necessidade

de referir-se a um conhecido.
Em resumo: o conhecido não quer soltar o conhecido.

É todo o drama do Ego.
É todo o drama da pessoa que se crê uma pessoa.

Nenhum resultado é possível nesse quadro.
E, no entanto, é nesse quadro que você se fecha, que o mundo fecha você.

Questão: existem preferências ou afinidades no Absoluto?

Enquanto permanece um Absoluto, num relativo (ou seja, enquanto esse corpo está presente, qualquer que seja sua
vida), as preferências vão continuar.

Você prefere tal salvador ao invés de outro.
Mas não é você que prefere, é esse corpo.

Então, deixe essas preferências evoluírem como elas evoluem.
Elas fazem apenas traduzir a ação do princípio vital em você.

Isso concerne tanto aos alimentos como às preferências, quaisquer que sejam, de amizade ou de amor, mesmo
pessoais.

Mas não se ocupe disso.

Apenas quando a forma termina é que o Absoluto reencontra, eu diria, sua equanimidade e sua permanência em
todas as coisas.

O olhar, enquanto você ainda está num limitado, será, sempre, colorido por esse limitado.
Mas você sabe é apenas uma coloração e que não tem mais sentido preferir a couve-flor à cenoura.

É apenas uma forma diferente, um agenciamento diferente, de cores, de sabores, de moléculas e de átomos, mas é
apenas algo que entra na forma.

É uma diferença de apreciação – como você disse – mas que, absolutamente, nada muda para o Absoluto.
Esse corpo de alimento tem necessidade de alimento, qualquer que seja o alimento.

Em definitivo, qual importância?

Questão: o que é das emoções?

Uma emoção pertence à ação/reação.
Ela é inscrita no carma e, portanto (qualquer que seja a emoção, mesmo a mais elevada), restará, em definitivo,

apenas no que é nomeado o astral, ou seja, no corpo de desejo.
O corpo de desejo é efêmero.

Nenhuma emoção pode conduzi-lo ao Absoluto, mesmo se você pensa e crê nisso.
Tudo separa esses dois mundos.

Absolutamente tudo.

A emoção vai criar uma aspiração para o belo, para a vontade de melhorar algo.
Uma música que a movimenta é apenas a tradução da existência de uma personalidade.

É preciso estar consciente disso.
O que não quer dizer que seja necessário suprimir essas emoções porque, como para o mental, elas estão aí.

É mais agradável ver algo de belo do que algo de feio (de acordo com os critérios da pessoa).

As emoções não são as mesmas.
Mas isso não concerne, em nada, ao Absoluto.

Fazer da emoção um apoio para qualquer evolução (ou para qualquer transcendência) é uma mentira.
Nenhuma emoção pode conduzir ao Absoluto.

Jamais.

Do mesmo modo que o mental não deve mais ser um obstáculo, a emoção é um obstáculo ao Absoluto.
A emoção é um substituto de Luz.

A emoção é uma cópia, mal copiada, do Amor.



A emoção pode criar um arrepio, mas que não é, em nada, o arrepio do Êxtase.
Eu repito: é uma imitação.

É esse princípio, mesmo, de imitação, que foi levado adiante pelas religiões, pelas espiritualidades.

O Absoluto não será, jamais, uma emoção.

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1419

13 de abril de 2012 (Publicado em 14 de abril de 2012)
Tradução para o português: Célia G.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1419


“O Absoluto não pode ser afetado por qualquer jogo da consciência. Ele o vê, mas ali não participa. Do
mesmo modo que você precisa ver o seu ego, não para julgá-lo, mas para refutá-lo. Você não pode refutar o

que você não vê.”

Pergunta: deixar como está [atitude de não intervir] permite atingir o despojamento de si mesmo, o que
você denominou “deixar-se limpar e lavar”?

Sim, enquanto você acreditar e fizer o jogo de melhorar seja o que for, você se afasta do Absoluto ou, no
mínimo, ele se afasta de você.

Porque, enquanto você for levado a jogar com si mesmo, enquanto você for levado a jogar com uma pseudo
evolução, uma pseudo compreensão, você apenas se certifica de que permanece na ignorância.

 “Deixar como está” é muito exatamente isso.
Enquanto você for persuadido, ou se persuadir de que você deve fazer isso ou aquilo, para estar melhor, para

estar bem, para ser alguém mais merecedor, você irá permanecer alguém.
Como pode ser de outra forma?

O Absoluto nada tem a ver com alguém e, sobretudo, não com você.
Lembre-se: o Absoluto é prazer total, totalmente ao contrário do que acontece quando você se ocupa de você,

porque a satisfação sempre será apenas efêmera.
O ego irá pedir-lhe sempre outra coisa, sempre mais, ou conforme, sempre menos.

***

Pergunta: durante um protocolo, eu senti o meu coração disparar. Eu refutei esta manifestação dizendo que
isso não me pertencia. Isso parou, mas, naquele momento, o meu mental ficou ativado. Teria sido melhor

deixar seguir esta manifestação completamente?

O que se manifestou?
Uma modificação do seu coração, do órgão.

Ao invés de refutar a manifestação ou a modificação do órgão, refute o órgão.
Essa é toda a diferença.

Foi isso que permitiu a manifestação ou a intervenção do seu mental.
Você não pode constituir uma manifestação qualquer do que não existe, então, refutar uma manifestação de

algo que não existe, reforça o que não existe.
Não erre de alvo.

A manifestação é um fenômeno agradável ou desagradável que nasce, como você o disse, em algum lugar no
seu coração.

Você, portanto, refutou a manifestação desta anomalia e ela desapareceu.
O mental apoiou-se nisso, ou seja, no coração, para se ativar.

Este tipo de refutação, de algum modo, reforçou a ilusão de ser esse coração que bate.
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Você fez retorná-lo à sua normalidade, então, a uma existência: ele não desapareceu, o que foi uma alegria
para o mental.

Mas isso faz parte da experiência.
E assim que você constatar que a experiência (qualquer que seja) apenas faz reforçar o que é experimentado,

mesmo se esse tipo de experiência parar, a um dado momento, você estará cansado das experiências e o
Absoluto poderá ser.

Se o coração acelera, você leva em conta, então, que existe um coração.
É difícil conceber a aceleração de algo que não existe.

A emoção é apenas a consequência, por isso que nós falamos do mental antes de falar da emoção.
Porque, o mental se apoia em quê?

Na experiência passada.
O mental não tem, a priori, manifestação corporal, exceto quando ele se torna demasiadamente pesado,

quando ele cristaliza.
A emoção envolve o corpo, de uma maneira ou de outra.

Você não pode refutar uma emoção.
Você pode refutar um reflexo desta emoção, no mental, porque você se dirige, nesse caso, a uma

consequência (no caso da emoção), mas não à causa.
Há uma espécie de basculamento, de passagem de um ao outro, entre a emoção e o mental.

Muitas vezes, a emoção ativa o mental.
Ou o mental, ele mesmo, quando ele é suficientemente persuasivo, pode desencadear uma emoção.

Eu me explico: a lembrança de um sofrimento passado, como um luto, é, então, bem um processo mental já
que recorre a uma lembrança, a uma memória e a uma história.
A lembrança pode ser suficiente para desencadear a emoção.

Refutar a emoção não irá refutar a lembrança e irá até reforçar a lembrança.
Foi exatamente o que aconteceu.

***

Pergunta: ter a cabeça vazia e a impressão de não mais saber ao que se segurar é uma manifestação do
ego que se solta?

É mais uma manifestação do Absoluto que se aproxima porque, se você considerar que é o ego que se solta,
você considera que o ego existe.

E, portanto, você o observa.
Agora (no plano do encadeamento ou das etapas ou dos estados que levam a não mais viver etapa), o sono, o
vazio, a impressão de não mais ter lógica, participam, inegavelmente, de uma espécie de início (mas visto do

exterior) para o Absoluto.
Quanto melhor você se esvaziar de si mesmo, melhor o Absoluto pode assumir o posto.

Enquanto existir a menor parte de você, o Absoluto não pode ser.
Não há razão alguma para que o espectador assista à cena, se houver uma cortina e nada atuar.

É uma primeira etapa.

***

Pergunta: por que, para alguns, o sono inscreve-se em certa futilidade e para outros traz um qualitativo de
Abandono ao Absoluto?

Porque, para cada um, eu posso dar uma resposta que é diametralmente oposta porque eu me dirijo ao relativo
dele.

E, para cada relativo, efetivamente, uma proposição para um pode ser uma proposição estritamente oposta
para outro.

Porque, assim que houver palavras, assim que houver pergunta e resposta, efetivamente, a resposta pode ser
conveniente, ou não, para vocês.

O que é verdadeiro no seu relativo, não é verdadeiro no relativo do outro, porque há, efetivamente, do seu
ponto de vista, o um e o outro.

Mas mesmo esse questionamento, que você se coloca, é importante.
Porque ele lhe permite ver a não compreensão, ou a não lógica aparente, de uma resposta que pode ser ao

contrário para a mesma questão.
Mas a mesma questão não se refere à mesma pessoa: há ainda duas pessoas.



 Para algumas pessoas, nada fazer pode ilustrar-se pela qualidade de um sono e, portanto, da Liberação que
se segue naquele momento.

Será que, durante o sono, formulamos a questão do mundo?
Será que, durante o sono, formulamos a questão da pessoa?

Será que, durante o sono, formulamos a questão de qualquer Realização?
Portanto, o sono é Absoluto.

Simplesmente, o eu não tem qualquer lembrança, de outro modo o eu ficaria dormindo eternamente e o
Absoluto tomaria todo o lugar.

A palavra futilidade não se aplica ao sono, mas ao seu sono, nesse contexto específico, e unicamente nesse
contexto, já que é esse contexto que eu procuro lhe mostrar.

Como os Anciãos e as Estrelas lhes disseram amplamente: ninguém pode passar pela Porta no seu lugar.
Tomar consciência de que existe um teatro e de todo o seu conteúdo é essencial, como se, de algum modo,

do ponto de vista do ego, fosse preciso criar ainda mais ego, mais eu, para desviar-se, finalmente, do eu.
A experiência leva à experiência.

Mas o excesso de experiência acabará por matar a experiência.
Peça a uma criança para construir uma casa com peças de madeira: se você não lhe der peças suficientes para

construir, ele vai dizer que não pode construir a casa.
Dê a ele o número exato de peças, ele vai construir a casa.

Dê a ele, agora, três vezes mais peças do que o necessário: o que vai acontecer?
Ele fará uma casa, ou duas casas, ou três casas.

Mas lhe dê, agora, dez vezes mais peças.
Ele vai construir dez vezes a mesma casa?

Não.
Ele vai se cansar.

É exatamente o mesmo princípio para o ego e para o Si.
O recipiente, o corpo (o corpo de alimento como o corpo de desejo), não pode conter mais do que ele próprio.
Vejam ainda a existência do desejo, qualquer que seja: ele é preenchido, em um determinado momento, e ele

tem necessidade de ser reproduzido, e o sentimento de satisfação afasta-se cada vez mais.
Assim é para todo eu.

Quando você não responde mais ao desejo, mas você se coloca a questão de “de onde vem esse desejo”, é
já um primeiro passo.

Os alimentos do ego, quaisquer que sejam, especialmente em um caminho espiritual, vão nutrir o ego, esse é o
objetivo.

Mas chegará um momento em que, nutrido em excesso, o ego irá constatar, de maneira brutal, que ele não
avançou uma polegada, porque ele não pode avançar, ele pode apenas esvanecer-se.

Isso é típico do corpo de desejo.
Ele se enche, mas há limites e, então, ele se esvazia de novo, e ele volta a se encher, e ele se esvazia de

novo.
Depois, ele vai procurar encher-se de outras coisas.

Ele se enche e volta a se esvaziar, e chega um momento em que a estupidez desta conduta aparece
cruamente, mais ou menos rapidamente, segundo o seu tempo.

Mas todo desejo é feito para ser saciado, mas, quando ele é saciado, nasce outro desejo.
Eis, portanto, a estupidez de toda busca espiritual.

Nada há a buscar.
Nada há a encontrar.
Apreendam-se disso.

Vocês dão sentido (ou vocês tentam achar sentido) no que não tem qualquer sentido, já que efêmero.
Isso é típico do ego e do jogo da personalidade.

***

Pergunta: é normal ter vontade de atividades como pintar um muro, jardinar, etc.?

O eu tem necessidade de estar ocupado.
Não é nem normalidade, nem anormalidade.

Há apenas que mudar o olhar.
Você não é o que pinta.

Você não é o que jardina.
Deixe isso acontecer.



Faça-o, se isso ocupa você, se há um impulso.
Não julgue o impulso.

É como para a emoção: o seu corpo pede comida, você dá a ele.
O seu corpo pede para eliminar líquido, você vai ao banheiro.

Você não se coloca a questão de saber se isso é normal ou não.
Faça o mesmo para tudo o que você tem no coração, se o podemos dizer, desse corpo ou dessas emoções

ou desse mental.
Mas você não é isso.

Mude o ponto de vista.
Se jardinar ou pintar implicasse em uma Liberação, isso se saberia.

Por outro lado, isso é também uma derivação do mental.
Não há, portanto, nem que culpar, nem que achar isso normal ou anormal, nem mesmo que se perguntar por

quê.
Simplesmente, tente colocar-se, em um primeiro momento, como observador: o que você tira disso?

E, em seguida, aceite que o que é tirado (de agradável ou de satisfação) não é mais você do que outra coisa.
O que se joga, aí, é sempre teatral.

Nenhuma atividade deste mundo (social, espiritual, afetiva) irá Liberá-lo.
Na maioria das vezes, aliás, é até o contrário, através do desejo e da reprodução, ou do sentido do dever ou da

honra, ou do que é ainda pior: a ‘vontade de bem’, ao nível espiritual, com o sentido de uma missão, com o
sentido de algo a realizar que alimenta o ego ou o Si.

Mas, o que quer que se faça, ou não se faça, o mais importante é apreender-se de que você nada é do que
realiza.

Esteja consciente de que você joga.
Esteja consciente de que você se dá prazer.

Mas que isso não é, em nada, qualquer Liberação, nem mesmo qualquer Realização.
Naturalmente, em outros setores, o ator, a artista, será persuadido a realizar um sacerdócio, uma missão, um

serviço.
O Absoluto não tem o que fazer de tudo isso.

Ele até ri de tudo isso porque, enquanto vocês estiverem repletos disso, vocês não são o Absoluto.
Não é questão de parar, mas, como foi dito, de deixar como está, enquanto estando lúcido.

E, assim que você estiver lúcido, você irá constatar por si mesmo que muitas coisas irão mudar.
Em resumo, isso não é normal, nem anormal.

***

Pergunta: quando eu me pergunto “quem sou eu?” eu tenho a sensação de ficar vazio, o meu corpo se põe
a vibrar e é como se eu flutuasse. O que provoca isso?

 
Eu qualificaria isso, se o podemos nomear assim, de base para o Absoluto, mas mesmo isso deve

desaparecer.
É, digamos, a última construção.

Porque, efetivamente, colocar-se a questão de: “quem sou eu?” culmina, inevitavelmente, não no Si, mas no
não Si, o que o Si ou o ego vai traduzir pelo vazio, pelo ‘nada’, pela vertigem que é o pré-requisito para que o

Absoluto se revele a você.
Você não é esse vazio.

Você não é, tampouco, o que você percebe naquele momento.
Passe ao outro lado ou, como foi dito, para trás.

O Absoluto está aí.

***

Pergunta: o que você entende por “o Absoluto está aí, atrás”?

Se você quiser uma especificação sobre o Absoluto, isso é impossível.
Atrás, ou seja, dito de outro modo: não há teatro.

Atrás é a concepção de estar como na emboscada.
O Absoluto espera que você passe.

Ele espera que você esteja vazio para Ser, mas ele sempre esteve aí, exceto para você.



Nenhum relativo poderia existir sem o Absoluto.
O relativo desaparece a partir do momento em que ele se conhece relativo e se aceita relativo.

Isso não é uma vontade, nem a expressão de um desejo, mas é a perspicácia da ilusão, do cenário, do ator e
do espectador e do teatro.

Naquele momento, a gargalhada chega, você está pronto.
O que estava atrás está na frente.

Ou seja, não pode mais ser ignorado.
Você é o Absoluto.

***

Pergunta: existem afinidades entre as consciências, no Absoluto?

Sim, em função talvez, às vezes, de linhagens de origem, se o podemos dizer de algo que não tem origem,
mas que, entretanto, passou por um lugar (que não é uma memória, mas uma coloração).

Mas lembrem-se de que o Absoluto não é uma consciência.
A consciência é, já, uma projeção.

E toda projeção encontra uma afinidade através de uma outra projeção, ou seja, de uma outra consciência.
Como para a personalidade, aí também, em meio à consciência, é preciso deixar como está.

Não dar mais peso do que ela realmente tem, que está ligado a esta famosa coloração.
O Absoluto não pode ser afetado por qualquer jogo da consciência.

Ele o vê, mas ali não participa.
Do mesmo modo que você precisa ver o seu ego, não para julgá-lo, mas para refutá-lo.

Você não pode refutar o que você não vê.
O desconhecido não pode ser conhecido.

É a única coisa que você não pode refutar, e é nesse sentido que está a única investigação e a única
possibilidade de viver o Absoluto.

O ego poderá sempre lhe dizer que isso não é verdadeiro.
Eu responderia então: como você pode saber já que você não o viveu?

É uma projeção e não uma vivência.
O ego apenas existe por suposição, ou pelo passado (experiências passadas).

***

Pergunta: que lugar pode ter a fé no processo de acesso ao Absoluto?

O pior dos lugares, porque a fé é oriunda da crença.
Existe apenas certa forma de fé que lhes foi esboçada por algumas Estrelas (ndr: em particular, nas

intervenções de HILDEGARDA DE BINGEN de 31 de março de 2012 e de 25 de outubro de 2010) (*).
Mas existem, é preciso dizê-lo, muito poucas consciências capazes de tal fé.

Na maioria dos casos, a fé é apenas um álibi para uma boa conduta.
Enquanto a fé não for uma experiência, ela permanece uma crença.

A fé pode chegar, para algumas consciências, a transformar-se nesta famosa Tensão para o Abandono e,
portanto, no Abandono do Si que é, eu os lembro, aí também, uma refutação do ego.

Portanto, se a fé levá-lo à refutação do ego, está perfeito.
Mas, na maioria das vezes, ela faz apenas fortalecer o ego, colocando-o em uma falsa humildade e em uma

falsa simplicidade, porque isso existe exclusivamente em meio a este mundo, não permitindo, de forma
alguma, o acesso ao Absoluto.

Isso permanece linear, isso se chama ‘vontade de bem’, isso se chama boas ações.
A fé, na maioria das vezes, afasta-os da Autonomia, e mais ainda da Liberdade, porque ela impõe regras a

vocês.
O Absoluto não pode ser limitado por regra alguma, especialmente espiritual.

É um chamariz do ego.
Eu diria: uma trapaça camuflada.

Parece-me, aliás, que em sua tradição ocidental, foi dito que aquele que tivesse a fé para mover montanhas, se
não tivesse o Amor, nada ganharia.

O problema é que o ego sempre fala de amor, ele faz exigência.



Mas vocês talvez saibam, por tê-lo vivenciado, que o amor humano é condicionado e condicionante, enquanto
que o Amor Vibral é incondicionado e incondicionante.

Isso foi dito ontem por UM grande AMIGO (ndr: canalização de UM AMIGO de 12 de abril de 2012) (**).
Portanto, o amor humano é uma projeção no ser amado, em uma procura, mas ele não é vivenciado, em si,

para si: de outro modo, isso se chamaria Realização.
A Liberação é totalmente outra coisa.

Ela é, de algum modo, a vivência do Amor total, além de todo Si, pela Onda da Vida, pelo Manto Azul,
acompanhando-se, é claro, de uma ausência de focalização, de projeção ou de qualquer localização, até

mesmo, em uma forma limitada existente.
Há, de algum modo, neste Amor Absoluto, incondicionado e incondicionante, o que eu nomearia uma

permutabilidade.
Vocês são vocês, mas vocês são cada um de vocês.

Isso não é um ideal, mas a estrita verdade do que é vivido.
A fé vai dar-lhes a compaixão.

A fé vai desenvolver o sentido do serviço, da devoção, que é uma primeira etapa, mas que é relativa.
Mas não façam da fé um objetivo.

Ela é um elemento que pode servir ou desservir.

***

Pergunta: é a fé que me dá, às vezes, o sentimento de estar religada à Eternidade, a algo que tem a ver
com o Absoluto?

Absolutamente não.
A fé, quando muito, pode ser o que eu acabo de exprimir: esta famosa Tensão para o Abandono.

Mas a Tensão para o Abandono não é o Absoluto.
É uma impressão, como você disse.
É algo que lhe dá o sentimento de.

Mas o Absoluto jamais será uma impressão ou um sentimento.
Considerar isso é considerar que existe um movimento.

O Absoluto não é um movimento.
O movimento percebido pela Onda da Vida em ação é apenas, de algum modo, o ajustamento ou o

reajustamento do ego, ou do Si, ao Absoluto.
Se eu puder empregar esta expressão, o Absoluto É, e ele é, portanto, imóvel.

A tradução, ao nível do que é efêmero, é o movimento.
O sentimento da Eternidade não é a Eternidade: é uma emoção.

Enquanto existir emoção, o Absoluto não pode ser: ele permanece um ideal situado em outro lugar do que em
você.

Ele vai se traduzir, sempre, pela colocação em ação e em movimento de algo visando, aí também, reproduzir
isso.

Isso se chama o corpo de desejo.

***

Pergunta: como a Onda da Vida e o Manto da Graça podem dissolver o que não somos se o Absoluto está
além da Onda da Vida e do Manto da Graça?

Jamais foi dito que o Manto Azul da Graça era o Absoluto, evidentemente.
A Onda da Vida, vocês a percebem.

Quem percebe, senão este corpo, este ego ou este Si?
O Absoluto não é qualquer percepção.

Por outro lado, são (como foi dito) formas de testemunhos traduzindo, digamos, uma forma de ação (ou, de
preferência, de interação) entre o Absoluto e o resto.

Mas lembrem-se de que não há possibilidade de passagem de um ao outro, mesmo se existir, efetivamente,
esta interação.

A um dado momento, é preciso não mais existir, é preciso, portanto, desaparecer, o que significa, exatamente,
sair do parecer e até mesmo sair do Ser.

O Absoluto sempre está aí, mas ele vem a vocês a partir do momento em que vocês estiverem vazios.
Mas, para ir para esse vazio, é preciso, com certeza, construir algo porque é muito difícil, para o ego que não



construiu essas casas (uma certa quantidade), escapulir totalmente, digamos, para o Absoluto.
Ele passa por formas de etapas, formas de conscientização, onde a consciência parece cada vez mais ampla,

levando à não separação do Si, à transformação do ego para o Si.
E depois, a um dado momento, tudo isso também deve ser largado.

Mas o Absoluto jamais será o Manto Azul da Graça, nem mesmo o Sol, nem mesmo vocês.
E, no entanto, a consciência do homem, mesmo confinada em um relativo que é este corpo e este corpo de

desejo, pode viver a experiência do Absoluto, porque isso não é uma experiência: é a Vida.
O testemunho é o oposto mesmo do testemunho do ego.

O ego, vocês sabem, calcula, reflete, em termos da dualidade bem / mal, prazer / desprazer, positivo / negativo.
O Absoluto nada é de tudo isso.

Ele é permanente.
Nada pode afetar o Absoluto.

Se vocês forem afetados, vocês não são o Absoluto.
A um dado momento, tudo isso deve ser também deixado, e tudo isso deve aparecer e, depois, desaparecer.

Aparecer, como no palco do teatro: com um palco mais iluminado, cenários mais refinados, um ator mais
perspicaz e a tomada de consciência do espectador, ou mesmo do teatro.

O que permitirá ser Absoluto, quando o teatro não mais existir.
A iluminação (que é levada pela percepção e pela Vibração) permite uma espécie de movimento que vai, de

algum modo, afastar-se do ego, para ir para o Si.
Há, realmente, uma mudança em meio ao linear.

Essa mudança do linear é um impulso que irá levar, a um dado momento, a não mais ser tudo isso.
Enquanto vocês permanecerem persuadidos (porque vocês o vivenciaram, ou pensam vivê-lo) de que as

Vibrações vão fazer outra coisa do que conduzi-los ao Si, vocês não irão viver o Absoluto.
É-lhes preciso, portanto, também, como isso foi dito, renunciar a todo poder espiritual, a toda manifestação dita

espiritual.
É preciso ir, do mesmo modo, além do som, como foi dito por UM grande AMIGO no Yoga da Eternidade (**).

Esse yoga não é um yoga: é simplesmente o bom senso, a lógica.
Lembrem-se de que a lógica do ego apenas se inscreve sempre na ação / reação.

O Si permite-lhes viver a Ação da Graça, a Fluidez, a Sincronia, a Unidade.
Vão além.

Aceitem perder o que jamais foi conquistado, por fim, já que, de todo modo, isso seria efêmero.
Quem pode dizer o que vai se tornar sua Kundalini quando este corpo desaparecer?

O que vai se tornar a Coroa Radiante do Coração quando não houver mais este corpo?
Será que vocês compreenderam?

************
- ACESSO À PARTE 1 -

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-1-autresdimensions
************

- ACESSO À PARTE 3 -
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-3-autresdimensions

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

(*) – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010 e 31.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-de-bingen-31-03-12
*

(**) – UM AMIGO (12.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1420

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-3-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-de-bingen-31-03-12
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-1-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1420


13 de abril de 2012 – Parte 2
(Publicado em 14 de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/


Pergunta: o riso é uma emoção? É preciso refutá-lo?

O riso pode ser emoção.
Do mesmo modo, ele pode ser cínico.

Ele pode ser, também, a tradução da Alegria.
Ele não é um riso, mas o Absoluto É rir.

Mas o riso do Eu não é o riso do Si e, ainda menos, o riso do Absoluto.
Tudo depende, do que você ri ou de quem você ri?

Se o seu riso é uma causa ou uma consequência, isso não é a mesma coisa que o riso do Absoluto.
Não há, portanto, um riso.

***

Pergunta: as vibrações que eu tenho sentido me colocando a questão “quem sou eu”, persistem até hoje, é
às vezes agradável e desagradável. Isso vai durar?

Isso irá durar até o momento em que você decidir não ser nem este corpo nem esta Vibração e, ainda menos,
um corpo percorrido por uma Vibração.

Isso nunca irá parar, mas irá desaparecer quando você se tornar o que está depois (ou por atrás) do corpo e da
Vibração.

Isso se denomina o Absoluto.
A Vibração vai se tornar mais intensa, em meio a este corpo, como lhes disse uma das Estrelas, há pouco

tempo.
Até o momento em que o ego (ou o Si) capitular, render as armas.

Naquele momento, você não será mais este corpo, mas todos os corpos, sem qualquer exceção.
Você não será mais esta Vibração, mas todas as Vibrações, sem exceção.

Outro nome: Deslocalização, multilocalização, Dissolução e, portanto, o Absoluto.
O Absoluto irá nascer naquele momento.

Aí também, podemos dizer: “permaneça tranquilo e deixe agir, você não é isso”.

***
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Pergunta: é mais correto dizer: “eu não sou isso” ou “eu não sou este corpo”?

Eu falava sobre isso no relativo, ou seja, deste corpo ou das suas manifestações.
Vocês são exatamente isso: o Absoluto.

Mas vocês não são isso: essas manifestações, esse corpo ou essas Vibrações.
Mas apenas a Vibração (digamos) exata, que contribui para libertá-lo da própria Vibração.

***

Pergunta: chegar ao Absoluto indica que nos resta pouco tempo para viver nesta vida?

Você não pode chegar ao Absoluto: é o Absoluto que chega até você.
Não é a mesma coisa.

Enquanto você considerar que você deve chegar ao Absoluto, o Absoluto jamais vai chegar.
Colocar a questão da persistência deste corpo, desta pessoa, quando o Absoluto chegar, não tem qualquer

sentido, porque esta questão desaparece por si só.
Somente o ego ou a pessoa pode fazer esta pergunta, mas você não pode se apreender do Absoluto e, ainda

menos, chegar até ele.
Isso reflete simplesmente a vontade de persistência do ego que, no entanto, é mortal, um dia ou outro.

Qual será a persistência desta questão, na hora em que este saco de comida não estiver mais aí?
Você não pode conceber o Absoluto, ou mesmo representá-lo, como um objetivo ou como alguma coisa em

que você deve chegar, ou um estado que você deve estabelecer.
Ele já está aí.

Ele já está estabelecido.
É simplesmente o ego que o impede de estar aí, ao passo que ele já está aí.

A questão da subsistência do efêmero apenas reflete o medo e a dúvida, como sempre.
Ouse dizer: “eu sou Absoluto”.

Ouse Ser.
Mas não se coloque a questão de ali chegar, porque você constrói um muro intransponível.

***

Pergunta: o Absoluto está contido em nosso DNA?

O Absoluto não está contido em forma alguma.
A forma efêmera, que você é, pode viver manifestações do Absoluto.

Você pode Viver e Ser o Absoluto.
Mas querer falar de DNA, isso é prender-se a uma forma.

Será que a Terra tem um DNA?
Ela tem uma assinatura.

O DNA nada é senão uma assinatura, um código, se você preferir, eletromagnético.
O Absoluto é tudo, exceto um código eletromagnético.

Você procura, ainda uma vez, prender-se a um conhecimento (que você acredita possuir), mas que é apenas
uma crença.

Você conhece a estrutura do DNA?
Portanto, você coloca na dianteira uma palavra, um conceito, uma ideia, que você não tem qualquer noção, e
você leva um conhecimento em meio à ignorância que estritamente de nada serve e que apenas faz nutrir o

ego.
Esqueçam tudo isso.

Esqueçam tudo o que vocês conheceram ou que lhes dá a impressão de ser conhecido, o que é pior.
Do mesmo modo, se eu lhe pergunto o que é uma cor, a resposta científica será definir um comprimento de

onda, a resposta do artista será definir as emoções, etc., etc..
Mas será que alguém sabe realmente o que é uma cor?

Mais uma vez, isso é apenas uma projeção.
Há uma necessidade visceral, no ego (essa mesma necessidade, colorida diferentemente, existe no Si): querer

tudo reconduzir a um conhecido.
O Absoluto não é conhecido e não pode ser conhecido.

Ele apenas pode ser vivenciado.



É o momento em que cessa toda projeção, é o momento em que cessa toda vontade de identificação a um
corpo, a uma história, a uma vida passada e a um mundo.

Ousem e vocês verão.
A única coisa para realizar, a única realização, é aquilo que lhes mostra que nada há a realizar.

A Liberação é isso.

***

Pergunta: se eu ouso dizer: “Eu sou o Absoluto”, o que eu faço naquele momento?

Cabe a você fazê-lo, mas suprima o “si”.
O ego sempre vai supor e sempre vai pôr um “si”, porque ele procura antecipar, compreender.

Você não pode compreender e você não pode antecipar e você pode, ainda menos, supor.

***

Pergunta: se não há nada a fazer, por que o Absoluto não chega de maneira mais “automática”?

Porque a FONTE (como o Absoluto) respeita o que você crê, o que você pensa e não pode interferir.
O Absoluto está sempre presente.

Mas ele se torna presente a você, a partir do momento em que você estiver vazio de si, e não antes.
O Absoluto (se o pudéssemos supor, o que é absurdo) que fosse querer se estabelecer, a todo custo, para

restaurar Sua Verdade Absoluta, entraria em negação.
Todos aqueles (todas as Consciências confinadas) que aderem ao livre arbítrio, são Livres para vivê-lo.

Enquanto eles quiserem permanecer na experiência, na projeção, eles são Livres.
O problema, ligado ao confinamento, é que o conjunto dessas crenças e dessas vontades de experiência,

construiu um muro, cada vez mais impermeável, que vocês, em parte, fizeram desmoronar.
O Absoluto já está aí, é claro, além de toda falsificação e de toda alteração.

Nenhuma vida poderia ser manifestada sem esse princípio de respeito.
Mas é a Consciência que ela mesma se distanciou, em seguida, do Absoluto, fazendo o jogo da falsificação.

Tornar-se Autônomo e ser Liberado é superar ao mesmo tempo a noção de culpa (consigo, como com a Terra
ou como com o outro) e, também, Transcender toda noção de responsabilidade.

O Absoluto não é uma Consciência, seja qual for.

***

Pergunta: é a mesma coisa dizer: “Eu sou o Absoluto” e “Eu sou Um”?

Não.
“Eu sou Um” conduz ao Si, à experiência do Despertar e à Realização.

Mas o Absoluto, como nós o temos visto, estritamente nada tem a ver, de perto ou de longe, com o Despertar,
com a Realização, ou com o Si, já que o Absoluto é, digamos, o não Si.

É a perda do sentimento de toda individualidade, de toda personalidade, de toda localização em um corpo, em
um tempo, em um espaço.

Coisa que o ego sequer pode imaginar, nem mesmo o Si.
Portanto, jamais o “Eu sou Um” irá conduzir ao Absoluto.

Apreendam-se bem de que as palavras que vocês empregam (como em uma questão anterior que envolvia
chegar ao Absoluto) são uma heresia e apenas fazem traduzir o erro de visão, o erro de compreensão, já que,

de todo modo, não pode existir a menor compreensão no que se refere ao Absoluto.

***

Pergunta: se o Absoluto vem a nós, a única coisa a “fazer” é ousar Abandonar-se a Ele?

Jamais foi dito isso.
Ousar ser o Absoluto não é ousar Abandonar-se ao Absoluto.

É o Abandono do Si.



Não misturemos as palavras.
Não acrescentemos outras palavras.

Ousar ser o Absoluto não é ousar Abandonar-se ao Absoluto.
Como poderia se Abandonar ao Absoluto?
Pode-se apenas Abandonar o próprio Si.

Abandonou-se à Luz, à Inteligência da Luz, que criou o Despertar, que construiu o Si, o Corpo de Estado de
Ser, através dos processos que vocês vivenciaram ou leram.

O Absoluto é, de algum modo, uma desconstrução final de tudo o que foi construído.
Ousar ser o Absoluto nada tem a ver com ousar Abandonar-se.

O Abandono do Si nada tem a ver com isso.

***

Pergunta: é correto pensar: “eu refuto a Vibração”?

De qual Vibração falamos?
Vocês não são a Kundalini.

A Onda da Vida sobe, ela desencadeia uma Vibração extremamente intensa (às vezes incômoda ou dolorosa)
deste corpo.

Vocês não são nem este corpo, nem esta Vibração.
Nós não estamos mais, desta vez, em uma refutação, mas, sim no aparecimento da Transcendência.

Somente quando (de algum modo e de maneira metafórica) vocês superarem isso, é que, efetivamente, vocês
passam pela Porta.

E depois vocês se apercebem, somente depois, de que não há Porta.
Mas não antes.

Negar a Porta, antes de tê-la passado, nada significa.

***

Pergunta: rir do medo do ego para colocar uma questão, é aproximar-se do Absoluto?

Do mesmo modo que não chegamos ao Absoluto, não nos aproximamos.
É ele que se aproxima, a partir do momento em que o ego, ou o Si, dá voltas, digamos, em sua própria

questão, sobre a sua própria existência.
Nesse sentido, sim, do seu ponto de vista, vocês se aproximam do Absoluto.

As percepções, mesmo Vibratórias (intensas, atualmente, para alguns de vocês), são, de alguma forma, uma
premonição, uma antecipação, a antecâmara (se bem que isso não existe realmente) do Absoluto.

Isso é um incentivo.

***

Pergunta: seria possível ter uma síntese do que é preciso fazer ou não fazer?
 

A síntese lhes foi dada e expressa pelo seu grande Amigo (ndr: intervenção de UM AMIGO de 12 de abril de
2012) (*).

O importante jamais seria a síntese, nem a análise, mas, sim, a integração, que é, na realidade, uma
desintegração.

***

Pergunta: o que é preciso jamais refutar?

Tudo o que é conhecido deve ser refutado.
A única coisa que não pode ser refutada é o Absoluto.

Justamente: a única coisa que refuta o ego.
Lembrem-se de que refutar não é a recusa, nem a negação, mas perceber claramente que isso é apenas uma

verdade relativa que não tem qualquer consistência, nem qualquer duração.



É uma desidentificação, uma não implicação e uma cessação, de algum modo, de toda projeção.

***

Pergunta: há diferença entre a refutação e o “não”?

A refutação apresenta um aspecto mais profundo, porque vocês podem negar alguma coisa sem compreendê-
la.

A refutação não é necessariamente uma compreensão, mas é, antes de tudo, uma lógica elementar.
O que é para refutar é o que é conhecido, porque limitado.

O Absoluto não sendo nem conhecido, nem limitado, convém, portanto, eliminar o que é conhecido e limitado.
Então, restará somente o Absoluto.

É o princípio da investigação, como foi explicado para vocês.
Não se coloquem a questão do Absoluto.

Não se ocupem do Absoluto, tampouco: ele está aí.
Contentem-se em refutar o que ele não é, ou seja, o que vocês conhecem.

E deixem assim como este corpo quer viver.
Quaisquer que sejam as suas atividades, elas não se referem a vocês.

***

Pergunta: dizer “eu sou o Absoluto”, tem o mesmo efeito sobre o ego que uma refutação?

Isso é diferente.
Refutar é um procedimento ativo.

“Eu sou o Absoluto” não é nem um procedimento, nem uma afirmação.
Aliás, se você pronunciar esta frase: “eu sou o Absoluto”, sem o ser, você irá constatar muito depressa a

mentira.
Ousar ser o Absoluto é Sê-lo.

Se isso for verdadeiro, não há qualquer mentira.
Não há, tampouco, também, qualquer ego e qualquer Si que estejam presentes para contestá-lo.

O ego sempre irá recusar pronunciar esta simples frase.
Tente e você verá.

O ego sempre aceitará a refutação porque isso é, aliás, o seu único contexto de ação: sim / não, bem / mal,
verdadeiro / falso.

Você apenas desloca, de algum modo, a consciência, de maneira que o ego chegue, ele mesmo, sozinho, a
um disparate.

Permitindo-lhe negar ele mesmo, o que, para ele, é intolerável.
Naquele momento, o “eu sou” aparece.

Faça a mesma coisa, o “eu sou” irá vivê-lo, ele também, como intolerável.
Então, o não Si irá aparecer.

Ele sempre esteve aí, mas o próprio princípio da refutação vai conduzir ao Absoluto de maneira natural.
Quando eu digo conduzir, é o fato de eliminar todo o resto que permite ao Absoluto, que sempre esteve aí, de

estar aí.
Não há movimento, não há deslocamento, não há caminho, não há objetivo.

É isso que os faz descobrir a refutação, tanto do que constitui o conhecido do ego, como o conhecido da
realização.

***

Pergunta: é mais potente refutar o que eu sou?

Na medida em que você não é o que você crê, o que você vê, o que você sente, o que você percebe, e ainda
menos esta história presente neste corpo.

O que mais você quer fazer?
Há, como foi dito, uma imperiosa desidentificação prévia.



***

Pergunta: durante o alinhamento, a vibração era extremamente forte no peito, um som estridente envolvia
todo o corpo, um orifício bem aberto apareceu no ponto KI-RIS-TI. O que foi isso?

O Absoluto bate à porta.
O vazio foi criado.

As condições iniciais (se eu posso nomeá-las assim) estão preparadas.
O vazio está suficientemente vazio, quase inteiramente vazio.

Mesmo isso deve ser esquecido.
Não se concentram na Vibração.

Vivam-na, mas vocês não são, tampouco, isso.
Não a neguem porque ela está aí.

E por mais que vocês a refutem, ela não irá desaparecer, quando vocês chegarem (digamos) a esse estado.
Quando a Vibração se torna intensa, ou mesmo violenta, como descrito pela Estrela GEMMA, vocês instalam,
em vocês, um mecanismo particular de Êxtase e de Íntase, assim como de estase que é, como vocês sabem,

a testemunha do Absoluto.
Naturalmente, mesmo em meio ao Êxtase, qualquer que seja a duração, a permanência ou a irregularidade,

isso não lhes dá carta branca para estabelecer-se, de maneira definitiva, no não Si.
Isso significa que o Absoluto está aí.

Porque isso leva, aí também, aparentemente, um certo tempo para atingir o ponto de inflexão, o ponto de
basculamento, ou seja, para estabelecer totalmente a transcendência.

A partir daquele momento, não se ocupem mais disso.
Do mesmo modo que a Inteligência da Luz age, a Onda da Vida faz o seu trabalho, até o momento em que

vocês se tornam a Onda da Vida, ou seja, o Absoluto.
O Absoluto não pode ser conhecido, ele apenas pode ser vivenciado.

Vocês não podem, portanto, de maneira lógica, dizer que a Onda da Vida seja o Absoluto.
Mas a Onda da Vida é o reflexo, aí onde vocês estão.

***

Pergunta: o meu corpo fica, naquele momento, contraído. Por quê?

Será que o seu porque vai permitir-lhe avançar para o que quer que seja?
Ele o fará recuar.

É o mental e o ego que querem, incansavelmente, compreender.
Enquanto houver a menor veleidade de querer compreender, você não pode ser o Absoluto, simplesmente,

porque há esta questão.
Permanecer tranquilo e estar em Paz é aceitar o Abandono do Si, ousar ser o Absoluto.

O Absoluto apenas se instala se nada de você permanecer.
Sendo o Absoluto, o que pode significar o que acontece neste corpo?

Isso é uma exibição.
O corpo é uma marionete.

Portanto, se há um fio que se estica, que se rompe ou que se solta, não tem qualquer efeito sobre o Absoluto.
Testemunhar a Onda da Vida mostrou ser importante, não para vocês, mas para a própria Onda de Vida.

Por outro lado, querer traduzir mais o que quer que seja (em seus trajetos e seus efeitos) é inútil.
Como os Anciãos lhes disseram, os trajetos são reais.

E se vocês se perguntarem uns aos outros, vocês irão reafirmar esses trajetos, mas vocês irão se afastar do
Absoluto.

Não se ocupem disso.
Será que vocês se preocupam em saber onde ficam os ureteres para ir ao banheiro?

Será que vocês se preocupam em saber como caminhar, uma vez que o aprendizado foi realizado?
Não, vocês caminham.

É o mesmo para a Onda da Vida.
Não confundam a análise dos mecanismos com a vivência dos mecanismos.

Aliás, para analisar um corpo, como é feito na anatomia, foi preciso que esse corpo morresse.
Esse não é o objetivo da Onda da Vida, não é?



Portanto, cessem de fazer morrer o que está.

***

Pergunta: quando sentimos as vibrações, podemos dizer: “eu não sou esta vibração”?

Vocês podem afirmá-lo o quanto vocês quiserem, ela não irá desaparecer.
É questão do Abandono do Si, naquele momento.

O melhor é, efetivamente, como foi dito, permanecer tranquilo.
Não se ocupem de nada, a Cópia [o Duplo] está aí.

Não se ocupem da Cópia.
Não se ocupem de nada.

Façam o que vocês têm que fazer, sem se implicar, mas façam-no.
Eu falo das atividades de rotina ou daquelas que são impulsionadas pela alma.

Elas não dizem mais respeito a vocês do que o que acontece ao nível da Vibração.
Nós não estamos mais, por assim dizer, nessa fase aí, final, que precede o desaparecimento de toda fase, em

um processo de refutação ou de negação, ou de aceitação.
É nesses momentos que o mais importante é, efetivamente, o Yoga da Eternidade, que pode ser resumido

assim: nada façam, permaneçam tranquilos, estejam em Paz.
E isso é tudo.

Vocês são o Absoluto.
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Questão: quando faço uma pergunta, três quartos do tempo, não compreendo a resposta.

Bem.
Se, então, existe, em três quartos do tempo, uma ausência de compreensão, resta-lhe, portanto, um quarto do tempo,

no qual há compreensão.

Eu lhe responderia que, para que lhe serve a compreensão?
A compreensão é, sistematicamente, um ato do mental que se apropria de uma resposta, qualquer que seja, e dela se

satisfaz, porque ela nutre esse dito mental.

Nós podemos, portanto, dizer que, nos três quartos do tempo, há impossibilidade de nutrir seu mental. E, portanto,
que você perde apenas o quarto de seu tempo.

As questões são infinitas.
As respostas são tanto quanto.

Quer isso esteja no âmbito que eu lhes propus ou no âmbito de qualquer interveniente, uma questão requer uma
resposta, essa resposta requer outra pergunta.

Assim vai a vida do ser humano na ilusão.
A ilusão tem necessidade de tranquilizar-se, e ela se tranquiliza compreendendo.

Compreender jamais permitirá a você viver o que quer que seja em outro lugar que não no mental, em outro lugar que
não na ilusão.

É necessário, justamente, superar e transcender toda compreensão: ir além da compreensão, o que quer dizer que a
questão requer uma resposta, que, para além das palavras que são pronunciadas, para além do que é compreendido

ou incompreendido, o objetivo não é, jamais, nutrir o mental, mesmo se isso dê essa impressão, e dê a vocês esse
sabor.

O importante situa-se em outro lugar, bem além da ilusão, bem além, também, do que vocês podem perceber ou
sentir, na presença de um interveniente ou de outro.

O importante está, exatamente, em outro lugar,
Porque esse outro lugar é o que vai permitir-lhe nutrir o Essencial e não o mental.

Nutrir o mental não nutrirá, jamais, o Essencial, porque o Essencial não é, jamais, mental e não pode ser nutrido pelo
mesmo alimento.

O Essencial nutre-se de risos e de alegria.
Ele não pode, de modo algum, satisfazer-se com uma explicação lógica que vem da ilusão e que serve à ilusão.
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O Essencial não é, portanto, acessível a qualquer compreensão, e eu diria que é preferível adormecer no que nós
dizemos, ao invés de fazer funcionar, andar o mental para dele tirar algo que vai, finalmente e em definitivo,

exclusivamente, nutrir o mental.

É claro, a compreensão vai satisfazer o ego e a personalidade, porque o ego e a personalidade vão, sem justa razão,
apropriar-se da resposta e ter um elemento de nutrição que vai reforçar, de maneira permanente, o ego.

A compreensão vai reforçar as crenças, quaisquer que sejam.
As respostas às questões e as questões que vocês se fazem vão nutrir o mental, nutrir as crenças, reforçá-los ou

invalidá-los em suas próprias crenças.

Obviamente, aí não está o objetivo de nossas conversas, nem de qualquer conversa concernente ao que vocês são e
ao que nós somos.

É claro, as palavras são, frequentemente, um apoio – e vocês o sabem – para viver uma Vibração, uma consciência
diferente, nova.

Mas, aí também, vocês devem ir bem além.
Aí também, eu os convido a não satisfazer-se, tanto com uma compreensão como com uma Vibração, mas

transcender tudo isso.

Assim, eu lhe diria: faça calar a compreensão, faça calar a Vibração, porque você não é nem o que você compreende,
nem o que você Vibra.

Vá além.
Durma.

É aí que você é mais eficaz, mais ativa: não aqui, mas Alhures.
Ora, eu a lembro de que você nada é do que é conhecido na ilusão.

Você é Alhures, na condição de estar plenamente presente, Aqui e Agora, nesse Alhures.

É preciso expulsar toda culpa, é preciso cessar todo julgamento sobre o fato de não compreender ou de
compreender, porque nenhuma satisfação é real.

Ela nutre, eu repito, apenas o ego, apenas a personalidade.
Não ter perguntas ou não mais ter perguntas é, já, voltar-se para esse Alhures.

É, já, empreender, de algum modo, um retorno para Alhures.
A partir do instante em que você não nutre mais – por interrogações ou por respostas – seu próprio mental, a partir do

instante em que você dele não se serve mais para nutrir a Vibração do Si, então, os espaços Absolutos, de algum
modo, estão prontos para desvendar-se, para revelar-se a você.

No princípio da investigação que eu lhes propus, da refutação, é, justamente, a negação, se se pode dizer, de tudo o
que havia sido compreendido e assimilado até o presente, que vai permitir, justamente, de algum modo, fazer

desaparecer a máquina infernal que representa o cérebro, deixando o lugar limpo, o lugar livre para o que não é
efêmero.

Eu a convido, portanto, a dormir porque, quando você dorme, jamais está tão perto da Verdade e do Centro porque,
quando você dorme, você está, Aqui e

Agora, no Absoluto, mas não aqui e agora do ego ou do Si.
Isso prova, de maneira irrefutável, que, nos instantes em que você é capaz de superar a compreensão porque, como

você diz, não compreendeu (ou seja, nos momentos em que você se encontra na incompreensão), é, muito
exatamente, nesses momentos que você está – eu diria, de maneira figurada – ao mais próximo do Absoluto,

contrariamente ao que vão sussurrar-lhe o ego e a personalidade, que querem fazê-la crer que, compreendendo as
coisas, você se apropria de um estado ou de uma consciência nova.

Nada é mais falso.
Nada é mais distorcido.
Nada é mais ilusório.

Eu a convido, portanto, a entrar nos quatro quartos de tempo, nessa famosa incompreensão.

É claro, o mental e o ego, a personalidade vão girar a resposta em todos os sentidos, para tentar compreendê-la,
assimilá-la.

Feliz aquele para quem não pode haver a mínima assimilação porque, naquele momento, não há mais nutrição para o
ego e para o mental.

E essa nutrição, no entanto, está aí.



De algum modo, ela foi criada.

São palavras, são Vibrações que não podem perder-se.
Não é porque elas não são compreendidas, não é porque elas não são escutadas que elas não são entendidas.

O que foi entendido nutrirá, mais cedo ou mais tarde, outra coisa que não o que você conhece.

E abençoado esse momento no qual, justamente, essa outra coisa aparecerá a você.

Ela sempre esteve aí.
Ela está ao Centro de Você.

Ela é imóvel, ela é a ausência de movimentos.
Ela é permanente, eterna, não conhece, de modo algum, a compreensão, de modo algum, o ego, de modo algum, a

personalidade.

Ela é, justamente, o que você pretende buscar e que não pode procurar e, portanto, não pode encontrar.

Porque o que procura é, sempre, o ego, sempre, a personalidade ou a ilusão do Si.

A partir do instante em que você aceita que nada há a procurar e, portanto, nada a encontrar, eu posso dizer-lhe que,
naquele momento, o fruto está maduro.

Muito frequentemente, a personalidade, o ego vai retrair-se e chamar a isso o nada, o vazio, numa angústia total.

Jamais você esteve tão próxima do que você É, além do ser.
Eu a aconselho, portanto, a servir-se de seus três quartos de seu tempo, nos quais você não compreende, para

deixar ouvir o que, em você, compreende (para além das palavras, para além da Vibração) porque, naquele instante,
você sai do instante e entra, realmente, no Aqui e Agora.

O Aqui e Agora é necessário para aproximar-se do instante presente.
Mas o instante presente não é o instante eterno.

O instante presente é uma parada do tempo, uma saída da linearidade do tempo, que é o próprio e a especificidade
do ego e do mental, ação/reação.

O instante presente faz você descobrir Aqui e Agora.
A potência do instante presente não deve ser, tampouco, uma busca ou uma finalidade, porque o instante presente

deve desembocar no instante eterno, que não depende de qualquer instante presente.

O nada, o vazio, a angústia a mais total da personalidade e do ego é, certamente, o sinal maior de que o Absoluto
revela-se.

Essa angústia da personalidade, esse vazio, esse nada, essa perda dramática, essa não compreensão, essa
violência, mesmo, que pode existir naqueles momentos, é, certamente, o instante presente que vai ceder seu lugar ao

instante eterno, no abandono do próprio Si ao não Si, ao não ser, ao Absoluto, que sempre esteve aí.

Apreenda e aceite que o fato de procurar e, pior, o fato de encontrar, faz apenas afastá-la do Absoluto.

Se você aceita isso (e não há grande coisa a compreender, eu admito), você terá dado um passo imenso para a
imobilidade, para o que está além do vazio, além do pleno, além do mim, além do Si, portanto, no não Si e no não ser.

E, um dia, você rirá de si mesma, rirá de seu Si, porque você os terá lavado, não em qualquer vontade, não em
qualquer compreensão.

Mas o que tiver sido entendido terá trabalhado.

Sem o conhecimento de seu consciente, uma vez que o Absoluto nada tem de consciente. Sem o conhecimento de
seu Si, uma vez que o não Si nada tem a ver com o Si.

Em definitivo, eu lhe agradeço, portanto, por sua não questão, porque, justamente, há, aí, um motor que a põe na
estrada, ao menos, creia, para um Absoluto porque, é claro, você compreendeu, não há nem estrada, nem caminho,

nem compreensão, nem interrogação.

A resposta que eu formulo é apenas um meio de estar na alegria com vocês, exprimir sobre o que nada pode ser
exprimido, ou seja, o Absoluto.

Apreendam, efetivamente que, através dessa frase, não há erro de linguagem, mas, efetivamente, uma Verdade
imóvel, eterna e absoluta.

Você deve parar de procurar e de crer que vai encontrar e, pior, mesmo, encontrar.

Apenas a partir do instante em que você para a busca, a partir do instante em que você para de encontrar, a partir do



instante em que você nada mais compreende é que pode surgir o que sempre esteve aí.

Não antes.
Porque a compreensão, como o caminho, como a estrada, são, em definitivo, apenas obstáculos que a impedem de

viver, de penetrar o que sempre a penetrou: o Absoluto.

Como nós o dissemos: o Absoluto não é um estado, ainda menos uma experiência, ainda menos uma
conscientização, ele está aí.

Ele sempre esteve aí.
O que quer que você faça, o que quer que viva (quer esteja viva ou morta, quer seu corpo esteja aí ou não, quer o
mundo esteja aí ou não), o que está atrás daquele que observa é Você. Mas não você em um nome, não você em
uma identidade, não você em conhecimentos, não você em seu intelecto, não você em uma história, qualquer que

seja, não você em uma relação, qualquer que seja.

Se você ouve o que eu digo, bem, conforme onde você se coloca, ou você tudo compreendeu, ou nada
compreendeu.

Eu a deixo adivinhar o que é, de algum modo, preferível para você, sabendo que eu não me dirijo, jamais, ao que
apenas faz passar (ou seja, sua pessoa, ou seja, esse Si tão duramente adquirido).

Aceite que você nada pode adquirir que já não esteja.
Eu não lhe peço para compreender, mas entender, o que, estritamente, nada tem a ver.

Se você entende que nada há a obter, você nada pode, portanto, pôr em movimento, você pode apenas ficar
tranquila, deixar fazer.

Se você entende isso, então, há o nada.
Mas quem vê o nada?

Vá além daquele que vê o nada.
Você não é Você, naquele que vê o nada.

Vá, não mais longe, porque nada há a superar, mas vá mais às profundezas, sem descer e sem subir.

Deixe, simplesmente, desaparecer o que é compreendido.
Deixe aparecer o que é incompreendido.

E você estará, se posso dizer, muito próxima.
Nós podemos avançar, permanecendo imóveis.

>>>

Questão: qual é a diferença entre transcendência e refutação?

É preciso, já, que esses dois termos apliquem-se a algo de comum, para falar de diferença.

Fala-se de diferença de cor de pele, quando se fala de uma pele que é branca ou de outra de cor.

Qual é o elemento comum que existe entre a refutação e a transcendência?
Se não é, eu penso, na cabeça, que você deve passar de um ao outro.

A refutação é uma ginástica que visa fazer descarrilar o mental, siderá-lo, de algum modo, afogá-lo em suas próprias
certezas, em suas próprias crenças, para demonstrar e mostrar a ele que elas não têm sentido algum.

A transcendência evoca, geralmente, uma passagem de um estado a outro, de um momento a outro, passagem de um
estado ou de um momento que evoca, de algum modo, uma transformação, uma possibilidade de ponte de um ao

outro.

A refutação é tudo, exceto uma ponte, porque a refutação é uma ação inscrita na ilusão, que quebra a ilusão.

A transcendência é posta como condição de que há um estado que deve dar outro estado.

A refutação não permite passar de um estado a outro estado.
A refutação vai suprimir todos os estados.

Tendo feito desaparecer todos os estados, o que sempre esteve aí pode, enfim, aparecer àquele que, se se pode
dizê-lo, olha.

E aquele que olha vai, em definitivo, tornar-se esse Absoluto.
A transcendência é uma dinâmica: há um movimento, aparente, suposto ou real.



A refutação visa destruir todo movimento, sem esforço, simplesmente, jogando o jogo, de algum modo, do mental
ilusório e o jogo da personalidade.

A transcendência é, já, encarar que há uma passagem e, já, geralmente, essa passagem é aquela do Eu, da
personalidade, ao Si.

Mas não há qualquer transcendência entre o Si e o não Si.
Isso não é possível.

Não se passa de um estado a outro.
Não há ponte.

Simplesmente, quando o não Si é estabelecido, naquele momento, vocês podem voltar a passar no Si e no Eu. E isso
se torna, para vocês que estão na forma, um jogo, mas é válido nesse sentido.

Pode-se dizer que a ponte existe nesse sentido, e que, realmente, aí, sim, há transcendência: do não Si para o Si.

Eventualmente, do Si para o Eu.
Há transcendência do Eu para o Si, mas não pode haver transcendência do Si ao não Si.

Não há ponte.
A ponte é construída apenas no outro sentido.

É uma ponte de sentido único, mas que permite o duplo sentido, depois.

A transcendência não pode, portanto, concernir ao Absoluto.
A transcendência concerne apenas à passagem do Eu ao Si.

O problema do Si, seja ele o mais vasto, é sempre um confinamento.
Antes de ser o Si, antes que esse corpo exista, antes que esse saco de comida apareça, será que o Si estava aí?

Será que havia uma consciência para observá-lo?
O Absoluto é tudo, exceto a consciência, tudo, exceto o Si, tudo, exceto o Eu, porque o Si, como o Eu, são efêmeros.

Não pode existir transcendência nesse sentido.
A transcendência é útil para aquele que quer passar do Eu ao Si.

Mas essa transcendência não pode ser levada adiante, de maneira alguma, na passagem do Si ao não Si, uma vez
que não há passagem.

Isso se junta à problemática da questão e da resposta.
Enquanto vocês procuram uma passagem (que não existe), enquanto vocês encaram uma transcendência, há –
subentendida, em vocês – a necessidade de persistência numa identidade, quer ela seja limitada, como o Eu, ou

vasta, como o Si. Mas vocês não são uma identidade, ainda menos uma história, qualquer que seja a história, porque
a história desenrola-se na ilusão.

Vocês são bem além de qualquer história ou de qualquer transcendência.
Vocês não podem ali chegar adotando tais pontos de vista, porque vocês não sabem, vocês não têm qualquer

consciência do que era, antes, esse saco de comida e, mesmo se conheçam outros sacos de alimento que foram,
supostamente, vocês, antes, em outras vidas, onde vocês estiveram entre os dois sacos de alimento?

O que vocês faziam?
Se vocês têm a resposta para isso, então, a resposta é verdadeira.

Mas tudo o que vocês supõem antes é falso.
A refutação é aceitar servir-se da ferramenta que crê, sempre, ter razão, para mostrar a ela que ela não é a razão,

que não há qualquer lógica na razão, que essa lógica pode apenas servir na ilusão para manter a ilusão, para
conservar a ilusão, para nutrir o ego ou nutrir o Si.

Mas o Absoluto não pode ser nutrido por isso.
Eu diria que abafa um pouco mais, que afoga um pouco mais.

Lembrem-se: o Eu, o Si farão tudo o que está no poder deles para que, jamais, vocês estejam imóveis, para que,
jamais, o Absoluto seja vivido.

Há apenas a refutação.

Não há qualquer meditação, qualquer espiritualidade, qualquer Vibração que possa conduzi-los ao não Ser.

Certamente, essa transcendência do Eu ao Si, nos primeiros tempos, é útil (ou mesmo indispensável, porque ela vai
tranquilizar o Eu, o Si), demonstra que o Eu é ilusório.

Mas quem vai demonstrar que o Si é ilusório?
Ninguém, porque o Eu não está mais aí quando o Si está aí.



Vocês devem, portanto, não transcender, mas fazer calar tudo o que é
o Si. Mas esse fazer calar não pode realizar-se daí onde vocês imaginam estar.

De modo algum.
Essa transcendência, assim nomeada, é, de fato, apenas a refutação que permite enfraquecer os fundamentos do Eu

e do Si, criando – e o termo é exato – um curto-circuito.

O que é um curto-circuito?
É, justamente, o que não vai tomar o circuito natural, e que faz, portanto, interromper o que para nada serve.

A refutação é servir-se – de algum modo, no exemplo que tomei – da corrente existente, dessa vitalidade efêmera
sustentada pelo corpo de nutrição (quaisquer que sejam os nomes eruditos que vocês empreguem: chacra, Kundalini,

Estado de Ser), para fazê-lo interromper.

Naquele momento, a refutação vai fazê-los desembocar no que é real, porque – compreendam – o real não pode
mudar porque, se ele muda, ele não é o real.

O real é imóvel.
Ele não se importa com o mundo, ele não se importa com vocês, com sua história, com qualquer história.

E vocês são isso.
Nada mais.

E, portanto, se você põe, calmamente, essa refutação, compreenderá que nada há a buscar, nem a encontrar, porque
tudo sempre esteve aí.

Mas é preciso cessar todos os Eu, todos os Si, todas as paródias de espiritualidade.

Mesmo a Alegria, que foi tão útil em seu caminho, deve ser transcendida, mas não pode ser transcendida.

É, de fato, o riso do Absoluto que faz a passagem, mas não no outro sentido.
Nesse sentido, e unicamente nesse.

Então, se você ri de você, se ri de seu Si, se ri de tudo, primeiro, isso vai angustiá-lo, porque a espiritualidade é séria,
não é?

Fala-se de eternidade, fala-se de permanência, de imanência, de transcendência, mas é preciso rir de tudo isso,
porque isso muda e, enquanto alguma coisa muda, não é real.

E você mesmo muda todas as manhãs, portanto, não é real.
É o ego que vai fazê-lo crer nisso, que vai aportar uma substância ao que é irreal.

O real não pode mudar.
Ele é Absoluto.

Tudo o que você manifesta muda: seu humor, seu físico, aquele que observa.

Se posso exprimir-me assim, vá para o vazio, vá para o que seu ego chama o nada. E você encontrará o que é pleno,
o que não se move, o que não muda.
Isso sempre esteve aí e você É isso.

Você descobrirá, então, que não tem que se gargarejar de Amor ou de Luz, porque é, muito exatamente, o que você
É, e você nada mais É.

Se você vislumbra a Luz e o Amor como exteriores a você, como uma busca, como uma procura, você não poderá,
jamais, encontrá-los.

Você poderá apenas vê-los, porque você se distanciou e separou-se do que você É, no real.

Você tem apenas que Ser isso, no não Ser, no não Si.
Você quer ser feliz?

Não há outra coisa para ser feliz.
Todo o resto faz apenas passar.

Mesmo a Alegria.
Mesmo o Kundalini.
Mesmo os chacras.

O que se tornam seus chacras quando você morre?
O que se torna seu Kundalini quando você morre?



Você pode levar seu Kundalini ao outro lado?
O que você leva?

Você vai levar suas lembranças?
Vai levar sua história?

Tudo isso muda.
Isso não é real.
E você É real.

Refute, e você verá o que acontece e que sempre esteve aí.
Transcenda se quiser, mas, sobretudo, refute.

Transcender não basta.
Refutar basta, totalmente.

Fique tranquilo.
Aprenda a ficar tranquilo.

O que vocês nomeiam a espiritualidade cansa-os, mais do que outra coisa.

Agradeçam, mesmo, não compreender.
Agradeçam, mesmo aqueles que não viveram o Si, porque o campo está livre para o real e para o não Si.

Não se acede ao não Si a partir do Si, mesmo se é uma etapa que parece real.

O não Si não se importa com o Si e, ainda menos, com o Eu.
A Fonte sai do Absoluto.

O Absoluto contém a Fonte.
A Fonte não contém o Absoluto, mesmo se o Absoluto esteja presente na Fonte.

Não pode ser de outro modo.

Assim como seu Eu tornou-se possível pelo Absoluto.
E ele não sabe.

Se você refuta assim, dessa maneira, seu progresso – se é que se possa falar de progresso – será fulminante.

Mas lembre-se de que o ego vai tudo fazer para dizer-lhe que é estúpido, enquanto é ele que é estúpido.

Não dê qualquer importância ao que passa.
E você, aliás, você faz apenas passar.

Dê-se conta dessa absurdidade.

O que você é, é Absoluto.
O erro é crer que esse corpo, essa história, esse caminho são o Absoluto.

O Absoluto permite isso.

Se não houvesse Absoluto, não haveria Eu, história, nada.
Ora, nada há.

No máximo, a percepção do nada, da angústia, mas, mesmo essa angústia, é sustentada pelo Absoluto.

Sem Absoluto, sem angústia.
Mas tudo isso é para refutar porque, se eu lhe peço para transcender uma angústia, como você vai fazer?

>>>

Questão: a compaixão do coração – em oposição à compaixão da cabeça e à vontade de Bem – pode
tender ao Abandono?

Jamais.
É impossível.

Porque a compaixão depende, sempre, da personalidade ou do Si.
A compaixão é exercida para com algo que é considerado como exterior.

O objeto da compaixão é uma projeção.
A compaixão conduz ao Si, mas, jamais, ao não Si, porque a compaixão, ação do Coração ou da cabeça, nada muda.

Do mesmo modo que manifestar o Amor, dar o Amor não é Ser o Amor.



Vocês projetam apenas o que falta.

O Absoluto nada falta.
E, portanto, vocês São Absoluto.

Manifestar ou exercer uma compaixão de Coração coloca-os, de maneira permanente, na ilusão, porque vocês
mantêm algo de exterior: há vocês, há o outro.

E vocês manifestam uma compaixão para com uma situação, para com um ser. É justificado, enquanto vocês são
dependentes da Dualidade, da Ação/Reação.

A Vontade de Bem, como a compaixão, é apenas segunda opção da dualidade, que os faz crer que vocês estão num
caminho correto, mas mantém, permanentemente, a distância entre vocês e o outro.

Não há vocês.
Não há mais outro.

É uma ilusão.

Como é que algo que é manifestado na ilusão poderia conduzir a qualquer Abandono?

Quem disse isso?
Quem testemunhou isso?

Vocês São o Amor.
Vocês São a compaixão.

Mas, se vocês exercem uma compaixão, colocam uma distância: vocês não estão mais ao Centro, vocês não são
Absoluto.

É claro que é preferível exercer a compaixão do que matar.
Mas nesse preferível há, sempre, uma situação na ilusão.

Uma ilusão mais agradável, mas, sempre, uma ilusão.
Nenhuma ilusão pode fazê-los aceder ao Verdadeiro, ao Real.

Enquanto vocês agem na ilusão (e eu diria, mesmo, sobretudo, se vocês são persuadidos de agir para o Bem, mesmo
sem vontade de Bem), se vocês são persuadidos de que são um ser que se compadece, amoroso, caridoso, vocês

não moverão um pingo da ilusão e estarão muito longe do Absoluto.

O não Ser não se importa com o Ser, qualquer que seja o Ser, o que quer que manifeste o Ser.

Um Ser que passou sobre a Terra disse: «vocês não são desse mundo».
Portanto, o que vocês exercem nesse mundo, ali colocando sua consciência, mantém vocês no mundo.

Mesmo isso é para refutar.
O mundo não tem mais legitimidade do que você, do que sua história, do que qualquer compaixão.

A compaixão é uma manifestação alterada do que você É, que o faz considerar o outro como sujeito à compaixão.

Deixe cair tudo isso.
Você não tem necessidade disso.

Não existe solução de continuidade.
Crer ou fazer crer que, porque você se compadece, vai sair desse mundo, é falso. Ou, então, seria necessário que o

conjunto de sua vida fosse apenas compaixão e você estivesse na compaixão diante da formiga, como diante do
elefante, como diante do inimigo.

Porque você mostraria, naquele momento, que sua compaixão não é dependente de circunstâncias ou do objeto da
compaixão.

Isso jamais é o caso, é claro.
Lembre-se do que eu respondi antes: não há ponte, não há continuidade nesse sentido.

Mas, se você é Absoluto, é claro que poderá compartilhar.
Mas você não interferirá mais no mundo, no que crê, ainda, ser um outro, separado, dividido.

Como você quer ver a engrenagem enquanto tem um dedo na engrenagem, enquanto você é uma roda dela, mesmo?

A compaixão é louvável, mas louvável no sentido da moral.
No sentido espiritual, não é Absoluto.

Você deve superar isso, refutando-o, aí também.



Eu não lhe peço para ser mau, tampouco.

Eu lhe peço, simplesmente, para ver que você não é nem um, nem o outro.

É próprio do ego crer que ele vai persistir.
É próprio do efêmero fazê-lo crer que ele é eterno.
É próprio do falso fazê-lo crer que ele é verdadeiro.

Não existe qualquer satisfação que lhe abra as portas do Céu, porque não há Céu.

Não há mais Inferno.
Há apenas uma projeção, fora do Absoluto, que se crê autônoma e que crê que seja possível manter o efêmero, ao

mesmo tempo voltando ao Absoluto.

Não há continuidade.
Você é o Amor.

Exprimir a compaixão é uma projeção do Amor.
Em repito: é mais agradável viver e sentir a compaixão do que outra coisa, mas, mesmo sentir isso não o conduzirá,

jamais, ao Absoluto.

É mais agradável ter que fazer a uma personalidade que se compadece do que a uma personalidade paranoica.

Mas é, sempre, uma personalidade.
É, sempre, o efêmero que acompanha um saco de comida.

Contrariamente ao que se pode imaginar, não é porque seu saco de comida vê uma compaixão a exprimir em face de
outro saco de comida, afirmando que você vê além do saco de comida, que você vai, realmente, crer que isso possa

ser verdadeiro.

É uma ilusão.
O outro não tem mais substância do que você.

É a personalidade que quer transformar-se que fala de compaixão.
É o Si que vai falar de compaixão e de identificação aos modelos espirituais: o Cristo, Buda, Krishna, eu passo disso

e dos melhores.

Mas você pode dizer-me onde estão esses profetas hoje?
Você pode dizer-me onde eu estou, sem vir a mim?

Não.

Você pode apenas projetar um ideal, uma conduta.
Mas você não é o ideal.

Você não é a conduta.
Esqueça tudo isso.

Refute tudo isso.
Você É Absoluto.

Se você fosse capaz, a cada sopro, de preencher-se desse Real, você se tornaria o que você É, com extrema
rapidez.

Em lugar disso, você percorre, de vida em vida, de saco de comida em saco de comida, correndo junto a algo que
jamais pode pegar.

É como o burro, diante do qual se colocou uma cenoura na ponta de uma vara.
Será que você compreende a imagem?

Não há burro, não há cenoura, é uma projeção.
Isso não tem existência, substância.

É inscrito em um tempo que é limitado pelo nascimento e pela morte.
O que você vai fazer de sua compaixão do outro lado?

Um passaporte?
Ele não será reconhecido.

>>>

Questão: o Absoluto é, então, o Tudo, sem forma, sem identidade, sem Consciência: o nada?



Não.
Quem diz isso é a personalidade.

A personalidade vai fazê-lo crer que o Absoluto é o nada, e tanto melhor.
Mas não é o nada.

É o nada para a personalidade, para o ego.
É o ego que é apegado a essa noção de nada.

O nada é a última etapa – se posso exprimir-me assim – que precede o Absoluto.

Para o Absoluto é você o nada, porque você é um saco de comida, nada mais.

Esse corpo morre, o que quer que você faça e o que quer que você diga.
É uma certeza.

Portanto, você retorna ao nada.
O que desaparece é esse corpo, essa consciência.

Portanto, de seu ponto de vista, o Absoluto é o nada.
Eu lhe respondo que, do ponto de vista do Absoluto, é você o nada.

Você não tem consistência.
É o ego que o faz crer que você seja algo e que é preciso realizar o Si.

Lembre-se: o Absoluto é-lhe desconhecido.
Desconhecido não quer dizer nada.

Em contrapartida, sim, você é o nada, porque você não é Absoluto.

Você não pode falar do que não conhece.
Você não pode apreender-se dele.

Você não pode compreendê-lo.
Você pode apenas vivê-lo.

Mas os guard-rails são numerosos.

O ego vai dizer-lhe: é o nada.
O ego vai dizer-lhe: «isso não é verdade».

Porque você se atém à sua história, porque você se atém à sua espiritualidade, porque você se atém ao que é falso e
crê que é verdadeiro.

Você é apenas um ser de crenças.
Você se apoia em crenças, apoia-se em areia movediça, que desaparecerá ao mesmo tempo que você.

O que eu lhe proponho é refutar isso.
Não se ponha a questão do que há atrás.

Você não pode sabê-lo, você não pode vivê-lo enquanto não refutou.

Então, você pode portar todos os julgamentos sobre o Absoluto, dizer: «é o nada, é o nada, é o vazio», mas você não
tem, dele, qualquer experiência.

Caso contrário, jamais você poderia dizer isso.
As palavras, mesmo, que você emprega, mostram, efetivamente, que você está na ilusão e que sua suposição é falsa.

O Absoluto não é o vazio: ele é, também, o vazio.
O Absoluto não é o nada, ele é, também, o nada.

A personalidade não será, jamais, Absoluta, porque ela é efêmera e ela muda.
A personalidade não conhece a Alegria, porque a Alegria alterna, sempre, com o sofrimento, porque há necessidades,

desejos (tanto espirituais como físicos, como psicológicos).

O Absoluto não tem desejos, nem necessidades.
Ele é Real.

Você é irreal.
E o irreal pretende conhecer o Real.

É impossível.
Ele faz do Real uma representação, a partir de um ponto de vista que é falso.



A representação pode apenas ser falsa.
Lembre-se: o Desconhecido não pode ser conhecido por você, porque você (além desse saco, além de suas

reivindicações), você É isso.

É preciso cessar toda projeção.
É preciso cessar toda suposição, toda crença.

O Absoluto não é uma crença.
Não faça, dele, uma crença.

Ele não é, tampouco, uma suposição.
Ele é Real, o que não muda, jamais, o que era antes que você estivesse ou que você aparecesse sobre esse mundo.

Esse mundo não é Absoluto: ele muda.
Para o Absoluto, ele não existe.

O mundo é apenas uma falha na pureza do não Ser, na Transparência do não Ser, do Absoluto.

Enquanto você pensa o inverso, você se condena a si mesmo a continuar limitado e pretende procurar o Ilimitado.

Se você procura o que quer que seja, é você que admite e pensa que você é vazio.

Caso contrário, por que procurar preencher o que quer que seja de Alegria ou de espiritualidade?

O Absoluto nada procura.

Ele não pode procurar.
Ele nada pode encontrar.

É você que espera encontrar.
É você que procura.

Mas você não pode encontrar, nem procurar o que você É, porque você o É.

Perceba a estupidez da proposição: você É o Amor e procura o Amor.
Você não pode procurar o que você É.

E se você não sente o Amor, isso prova, efetivamente, que é você que se considera, mesmo se não o queira, como
vazio.

O nada é efêmero.
Esse corpo é efêmero.

O nada é, portanto, você, nessa aparência, mas não você, no que você É, para além de todo ser, de toda história.

Reflita: quem põe a questão, mesmo se a personalidade é o retransmissor dela?

Quem supõe?
Quem crê?

Quem espera?
Quem se projeta?
Quem imagina?

Certamente, não o Real.
Mas, justamente, o que é vazio e que tem necessidade de preencher-se ou que crê dever preencher-se, porque não

se reconheceu.

Você não sabe quem você É, enquanto você crê saber quem É, porque os elementos que você chama o
conhecimento, mesmo de você, são apenas função de julgamentos e de crenças.

Você não se apoia em nada de eterno, nada de real enquanto permanece tributário, de uma maneira como de outra,
de circunstâncias desse mundo.

Quando você dorme, o mundo não existe mais para você e, no entanto, você está seguro de levantar-se pela manhã
e de reencontrar o mundo.

Quem lhe disse isso?
É certo número de experiências ligadas aos seus anos e aos seus dias que lhe fazem supor que isso é verdade.

É verdade até o momento em que isso não será mais verdade.
Imagine que você morra durante seu sono.



Será que o mundo existirá no dia seguinte?
Não.

Portanto, você dorme com uma certeza vinda de uma crença, mas não da Verdade.

O Real não se importa com o mundo.

É o mundo que é vazio.
É o mundo que é o nada.

Ele é Maya.
E tudo o que está dentro é Maya.

Exceto você.
Mas não você no que é limitado, não você nessa história, nesse corpo, nessa vida.

Mas eu me dirijo a você, o Real.
Enquanto você crê que o Absoluto é o nada, você pode estar seguro e certo de que o que sussurra isso é seu mental

e nada mais.

Você vai crer no que lhe diz seu mental?
Ele lhe diz que o dia vai levantar-se amanhã.

Você está certo disso?
Não é a repetição do dia e do número de dias de seus anos que lhe dá a certeza disso.

É uma crença.
Toda crença cessa, um dia.

Mesmo os cientistas dizem que esse mundo cessará em bilhões de anos.

Ele não é, portanto, permanente, mesmo se ele lhe dê, na escala de sua vida, efêmera, uma impressão de
permanência.

Nada é permanente na ilusão.
Nada é real.

O Absoluto é o único Real.
Refute o mundo, mas não projete o nada no Absoluto, porque é o mundo que é o nada.

Ele se aniquila, aliás, assim que você fecha os olhos e dorme.
Só a crença na persistência dele o faz dormir sem angústia, sem medo.

>>>

Questão: se eu sinto um medo do qual não conheço, forçosamente, a causa, a atitude correta é refutar a
pessoa que prova esse medo, a pessoa que adere à própria história e, em seguida, deixar estar essa

sensação de medo, sem a ela prestar atenção?

O medo, já, é uma secreção de moléculas.
Ele não tem mais consistência, esse medo, do que o peso que você dá a ele.

Querer conhecer a causa para nada serve, mesmo se a causa seja identificada, você pode crer que o medo vai
desaparecer.

Geralmente, esse não é, jamais, o caso.
O medo é oriundo apenas da ignorância, não de uma causa, mas do que você É.

O que prova o medo é o efêmero da pessoa.
Isso quer dizer o quê?

Que, se você exprime que sua pessoa sente o medo, isso quer dizer, simplesmente, que a pessoa existe e que ela
tem peso, uma vez que o medo consegue perturbar você.

O fato de negar o medo vai bastar?
Não.

O fato de refutar o medo vai bastar?
Tampouco.

O fato de refutar a pessoa que sente o medo, basta?
Tampouco.



Então, considere que o medo não tem mais existência do que a pessoa, que um medo – se você, efetivamente,
observou, e você o diz, você mesmo – faz apenas passar ou aparecer e desaparecer, mesmo se ele é intenso,

nenhuma emoção pode durar.

Ela pode reproduzir-se, mas esgota-se, por si mesma.
Não é preciso, portanto, nutrir o medo.

Isso não quer dizer negá-lo, não vê-lo, eu, efetivamente, disse: não nutri-lo.

Ora, logo que você observa o medo, você o nutre.
Do mesmo modo que o mental: dar atenção ao medo dá peso a ele.

Então, é claro, existem meios, no mental, de evitar o medo, de combatê-lo, de identificá-lo quanto à sua causa.

Mas, inevitavelmente, mesmo se isso faça bem, reforça a pessoa.
Isso perpetua a ilusão, perpetua as crenças.

A primeira etapa, se etapa há, é sair do eu, estabelecer a consciência em outro ponto de vista, aquele do Si e, talvez,
também, do não Si, assim que você aceite ver o medo (não negá-lo ou refutá-lo) pelo que ele é, ou seja, uma

secreção química.

Você não vai me dizer que você é uma secreção química.
O medo é uma emoção.

Ele é, sempre, uma reação a uma suposição, a uma história.
Todo o princípio desse mundo é o de fazê-los aderir às suas histórias, às suas emoções, às suas suposições, às

suas crenças.

Mas você nada é de tudo isso.
É claro, não é porque, quando vive o medo, que você vai dizer: «eu não sou o medo», que ele vai desaparecer.

Mas aproveite de momentos em que o medo deixa-o tranquilo para Viver que você não é essa história e essa pessoa
e que esse saco de comida que você habita não tem necessidade de você para viver.

Ele tem necessidade apenas de alimentos, de ser nutrido.
Mas não nutri-lo de outro modo.

O medo é apenas uma secreção desse saco, como a tristeza, como a
angústia. São suposições, construções, efêmeras, que não têm qualquer Realidade, qualquer Verdade.

Aí também, quando o medo está aí, se você consegue ter-se tranquilo (desta vez, além da refutação, além da
identificação), se você se coloca naquele que observa o que se desenrola, você constatará que o medo tem menos

tomada para você, no que você é.

E, muito rapidamente, uma emoção, como uma doença, poderá concernir esse corpo, essa personalidade, mas você,
você não será concernido.

O problema é que, quando o corpo vai bem, vocês não têm problema algum para não ser esse corpo e, mesmo, para
dele escapar por outras crenças.

E, o dia em que esse corpo não funciona, o que vocês fazem?
Vocês estão doentes.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês estão identificados a esse corpo, a tal ponto que têm medo de perdê-lo.

O medo da morte, todos os medos decorrem daí, porque vocês têm medo do Desconhecido, do nada, porque vocês
não conhecem o Absoluto.

Ser Absoluto é não se preocupar com esse corpo.
Nutri-lo, mantê-lo, mas não identificar-se a ele, de maneira alguma.

Quer ele esteja em boa saúde ou perto da morte, não é você.
Se o medo manifesta-se, é que vocês estão apegados a esse corpo, a esse saco.

Vocês creem ser esse saco.
Todo medo vem daí.

Mesmo se vocês falam de crenças no além, mesmo se falam de experiência mística, vocês não estão
desenganchados da ilusão, do efêmero.



Vocês não aceitam o efêmero, porque a personalidade acredita-se eterna, ela se crê Real.

Mas a doença vem demonstrar o contrário, a morte também, de maneira ainda mais forte.

Então, vocês vão dizer-me: e o sofrimento?
Mas o sofrimento é apenas a concretização do medo.

O medo de perder, o medo de faltar, o medo de morrer, o medo de sofrer, mesmo.

E isso faz um giro.
E vocês creem ser isso.

Vocês se identificaram ao que temiam: a morte, o sofrimento e o próprio medo.

Como vocês querem sair daí?
Simplesmente, admitindo que vocês não são isso.

Aliás, o que acontece nos sofrimentos os mais intensos?
Vocês querem desaparecer, vocês querem juntar-se ao nada, para não mais ver o sofrimento, o medo, a doença e a

morte.

Mas, o dia em que a morte chega, verdadeiramente, o que vocês dizem?: «eu quero viver».

Vocês estavam no Maya de suas crenças espirituais.
O Absoluto não pode entrar nesse jogo.

Ele sabe que ele não é o corpo, não como uma crença, mas como uma vivência, Real.

Enquanto há a crença em uma pessoa, há o medo, há o sofrimento e há o medo da morte.

Vocês não são essa pessoa.
Nada há a encontrar.

Há apenas a estabelecer-se no não Ser, no não Si, no Real, e todo o resto fará apenas passar.

E tudo o que passa não é real e não tem peso algum.
Se isso tem peso para vocês, é que vocês não estão Liberados.

O que esperam para Liberar-se?
Isso não é um objetivo que está no tempo.

Enquanto vocês creem que estão inscritos no tempo para Liberar-se, é a personalidade que se exprime.

O Absoluto não se importa com o tempo.

Ele sempre esteve aí.
Ele sempre estará aí, o que quer que vocês se tornem.

O medo faz apenas exprimir um apego à pessoa, ou seja, em algum lugar, vocês deram peso à pessoa, consistência,
e vocês se sentem presos, tributários de uma pessoa que não existe.

Mudem de ponto de vista.
Saiam do teatro.

Não há teatro.
Não há mais pessoa do que medo.

Não há mundo.

Vocês São o Amor.
Vocês São o Absoluto, de toda a Eternidade.

Vocês são – como dizem alguns povos – um sonho, ou um pesadelo, para outros.

Mas nem o sonho nem o pesadelo duram.
Não o nutram.

Vocês são o Amor e o Absoluto.
É simples.

Tão simples, que o ego vai dizer-lhes que não é verdade.
Do ponto de vista dele, não é verdade.

De qual ponto de vista vocês se colocam?

Aquele do Amor ou aquele da pessoa?



Aquele da emoção ou aquele do Amor?

Tomem consciência disso e superem isso.
Não sejam apegados a nada.

Vocês São Absoluto.
Não dependam de nada.

O Absoluto não depende de nada.
Ocupem-se do que pede esse corpo, mas vocês não são ele.

Ocupem-se do que lhes pede essa vida, façam-no, mas vocês não são essa vida.

Quem lhes diz que vocês são obrigados a estar plenamente no que fazem?

O único modo de estar plenamente no que fazem é compreender que vocês não são o que vocês fazem.

Todo o resto é apenas uma implicação da personalidade e do ego.
Sempre.

E é permanente, dando uma impressão de que é real.
Mas vocês sabem, muito bem, que toda tarefa para, que toda relação para ou, em todo caso, é parada pela morte, o

mais tardar.

Portanto, isso não tem qualquer sentido.
Pretender querer bem fazer as coisas é apenas um apego a mais à personalidade e, é claro, quando há esse apego,

há o medo: medo de mal fazer, medo de esquecer, medo de enganar-se.

Vocês não são o medo.
O medo é uma secreção desse corpo de nutrição.

Vocês creem nisso, simplesmente porque estão sujeitos aos ditames dele, aos desejos e crenças dele, às ilusões
dele.

E é assim que nasce o apego ao ilusório.
Superem isso, vocês nada são disso.

Questão: a refutação basta para criar o vazio necessário à emergência da Onda de Vida numa estrutura
disfuncional?

Você fez, portanto, uma ligação entre a Onda de Vida e o Absoluto, entre a refutação e a Onda de Vida.

Eu esclareço que a Onda de Vida nasce no pé do guru: o guru é você.
A Onda de Vida chega nas zonas em que estão inscritas as dúvidas e os medos, aqueles da personalidade apegados

a ela mesma, à persistência e à subsistência dela.

É nesse nível que se situa a refutação e não, propriamente falando, na própria Onda de Vida, mas, efetivamente,
acima, no que são chamados os chacras que pertencem ao ilusório, ao efêmero, a esse corpo.

É, portanto, nesse nível que se situam os obstáculos inscritos, efetivamente, nos medos.

Agora, a questão que se coloca é de saber se alguém que tivesse sido amputado das duas pernas poderia ver nascer
a Onda de Vida, uma vez que não têm mais pé.

A resposta é sim.
A Onda de Vida não se importa com estruturas existentes – funcionais ou não funcionais – ou não existentes.

A Onda de Vida nascerá, simplesmente, do lugar em que começa o corpo, o mais baixo.

Se não há mais perna, restam as coxas, e ela nascerá nesse nível.
O princípio de refutação não permite à Onda de Vida nascer, mas permite retirar os obstáculos ilusórios, chamados

apegos à pessoa, ao corpo, às estruturas efêmeras, ao tempo.

É isso que retira os obstáculos existentes nesse nível.
A refutação não pode, de modo algum, fazer nascer a Onda de Vida.

A Onda de Vida aparece por si mesma, uma vez que é algo que não se importa com sua vontade, com sua pessoa,
com seu corpo, mesmo se ela nasce ao nível dos pés (que é uma parte do corpo).

A Onda de Vida nasce, simplesmente, no ponto mais baixo localizado, presente, uma vez que, na Terra, ela vem do
mais profundo da Terra.

A refutação concerne apenas ao que é inscrito na personalidade e sua construção: seu aspecto ilusório, que é de



fazê-los crer em inúmeras coisas, em um conjunto de coisas que não têm substância, que não são reais.

A Onda de Vida para, simplesmente, em função de obstáculos encontrados.
Se não há mais obstáculo, a Onda de Vida dispara.

Ela percorre esse corpo ilusório.
E é a Onda de Vida, ela mesma que, efetivamente, põe fim ao ilusório.

Porque é ela que permite o acesso ao Absoluto.
São os obstáculos colocados no caminho que, de algum modo, devem ser retirados pela refutação.

Não existe qualquer estrutura disfuncional que seja uma causa à não subida da Onda de Vida.

A única coisa disfuncional é o conjunto de crenças e de apegos a esse corpo, seja ele intacto ou mutilado, nada
muda.

Aí está o complemento de resposta que eu podia dar-lhe.
Nada há mais que eu possa dizer, uma vez que o restante foi dito.

>>>

Questão: a passagem da Porta Estreita (ponto OD do peito) é sempre dolorosa?

O fato de haver uma dor, nesse nível, quer dizer que sua consciência é levada ao corpo.

É claro que essas Portas foram-lhes comunicadas.
O Manto Azul da Graça, a Onda de Vida, a Passagem das Portas e o basculamento dessa Porta realizam-se, em

definitivo, apenas se vocês soltam, em relação ao seu próprio corpo, ou seja, como eu disse, se vocês esquecem a
Vibração, se esquecem o corpo, não como uma negação, mas, efetivamente, como uma consciência real de que
vocês não são esse corpo, de que não são o que ali se desenrola e de que, mesmo os marcadores, dolorosos ou

não, que são, geralmente, constantes, não devem afetá-los porque, se vocês levam sua consciência à dor, vocês dão
peso a ela.

Como foi dito para a Onda de Vida: não se ocupem disso.
O Manto Azul da Graça age mais alto, mas em total sincronia, porque o ponto OD representa o que é chamado o

elemento Terra, inscrito ao nível de seus pés.

A Terra é dor.
Esse corpo é dor, porque é construído sobre o princípio de resistência, sobre a dualidade, sobre o que vocês

nomeiam fisiologia, com necessidades.

Tudo o que exprime uma necessidade é doloroso, nesse mundo.
Aqui, a dor traduz a Passagem: essa Passagem (que não é uma), a Porta Estreita, na qual não há solução de

continuidade, nesse sentido.

Assim, portanto, o que posso aconselhá-lo é não atribuir crédito ao que lhe diz seu corpo.

Divirta-se, ria, não se ocupe desse corpo.
Vocês não estão mais nas etapas preliminares, que construíram os Anciões, que era de realizar o Si.

Hoje, vocês têm que desfazer-se disso.
Abandonem o Si para ser o não Si, portanto.

Vocês não devem mais atribuir importância ao que acontece no Si.
Isso não quer dizer renegar, desta vez, mas superar.

Não continuem fixos no efêmero.
A Alegria do Coração, o Samadhi, o Kundalini, os chacras são, para o Absoluto, uma ilusão.

Isso não quer dizer que eles não existem, em certo plano, bem mais sutil do que o corpo comum.

Mas é preciso, também, superar isso.
O único modo de superar isso, para isso, é não se ocupar disso.

As únicas coisas das quais vocês têm a ocupar-se, refutando-as, são as dúvidas e os medos.

O ponto OD, como vocês o nomeiam, a Porte OD, é sensível.
Ela representa os restos de apegos à pessoa, os restos de apegos ao espiritual, à matéria, às relações, aos apegos

que fazem parte de toda vida.

Quanto mais a Onda de Vida sobe, quanto mais a Onda de Vida não encontra obstáculos – ao nível do que vocês



chamam os dois primeiros chacras – mais a Onda de Vida não vai parar nos chacras de baixo.

A Onda de Vida vai ganhar o coração, daí, ganhar os membros, em seguida, ganhar a cabeça e a Onda vai percorrer
o conjunto do corpo.

Naquele momento, vocês sabem que algo percorre o corpo, mas vocês não são a Onda de Vida, uma vez que a
observam.

A um dado momento, vocês param de observar.
A um dado momento, vocês se tornam essa Onda de Vida, vocês não são mais o corpo.

Não há mais ponto de vista no corpo, há um ponto de vista na Onda de Vida.

E aí, naquele momento, vocês são Absoluto, não antes.
Todo ponto doloroso não exprime, necessariamente, uma dúvida ou um medo, no sentido dos dois primeiros chacras,

mas, bem mais, um apego global à pessoa, à sua pessoa, à sua história.

Nós não estamos mais na dúvida e no medo, mas num problema de apego, o que é diferente. Mas a problemática,
finalmente, em sua solução, é a mesma coisa: superar isso, vocês não são isso.

Progressivamente e à medida que as resistências oriundas, tanto de dúvidas como de medos ou, ainda, como nesse
exemplo, de apegos à pessoa tornam-se menos presentes, a Onda de Vida ganha uma potência.

Vocês são, ainda, observadores e, a um momento, vocês não observam mais: vocês se tornaram a Onda de vida.

Naquele momento, o Absoluto está aí.
Nada mais pode limitá-los, nada mais pode constrangê-los.

Vocês não estão mais apegados, não são mais a dúvida, não são mais o medo.

Vocês são Absolutos.
Vocês são o Amor e a essência do Amor.

O mundo está em vocês, porque o mundo não existe.

Vocês são o mundo e além do mundo.
Vocês são, é claro, além do Si.

Não há mais sentido da história.
Vocês desempenham o papel, mas sabem que desempenham um papel.

Vocês sabem que não são esse papel, não como uma crença, mas, efetivamente, como uma vivência total e real.

Naquele momento, vocês são Liberados Vivos e, naquele momento, vocês podem jogar: vocês podem ser a pessoa,
podem ser o Si, podem ser o não Si.

Vocês percorrem, livremente, o conjunto da gama possível sobre esse mundo, uma vez que vocês estão em uma
forma.

Vocês não são essa forma, mas atuam nessa forma.
Isso não é similar a ser identificado, formal e totalmente, a essa forma.

Não é, unicamente, uma questão de ponto de vista, ainda menos de crença, mas, efetivamente, de vivência, além da
própria experiência, se vocês fazem experiências.

Aquele que não é Liberado tem medo.
Aquele que não é Liberado está na dúvida.

Ele exprimirá, em um momento ou em outro, uma dualidade, sob uma forma ou sob outra.

O Liberado não tem dúvida, não tem medo, porque sabe que ele está em uma pessoa, mas que ele não é essa
pessoa.

Ele sabe disso porque ele o vive e não porque ele o crê.
Ele tornou-se, a um dado momento, a Onda de Vida.

Ele é o Contentamento além do Samadhi.
Ele é a alegria além da Alegria, o que nós temos tendência a chamar de riso, mas não o riso sarcástico ou zombador,

mas o riso do Absoluto, que é verdadeiro, contrariamente ao riso que caçoa.

Assim, viver a Onda de Vida, ondular na Onda de Vida, efetivamente, confere Absoluto.

Uma vez Absoluto, a ponte está estabelecida, o Desconhecido tornou-se conhecido, porque vivido, e, aí, vocês
passam de um ao outro, sem qualquer problema,



Se o medo aparece, vocês se retiram do medo.
Vocês não são tributários de nada, vocês veem claramente, vocês saem da ilusão, mesmo se o corpo de ilusão ainda

está aí.

Vocês não são mais afetados pelo que acontece a esse corpo, a esse mundo, como a essa Vida.

Vocês são leves, porque Liberados.
Naquele momento, mesmo se exista sofrimento, que se manifesta a um dado momento, mesmo em uma Porta, isso

não significa uma volta atrás, uma vez que vocês não são mais, tampouco, identificados a essa Porta ou a esse
chacra, do mesmo modo que vocês não são mais a dúvida e o medo.

Assim, portanto, sirva-se do ponto de apoio que representa a manifestação da queimação ou da dor, para conceber e
viver que você não é, não mais, essa dor, e tudo ficará bem.

>>>

Questão: o Absoluto pode atualizar-se nesse corpo, enquanto o Si não foi realizado?

Sim.
Como eu o disse, é mesmo, hoje, mais fácil.

O princípio da Unidade, o princípio do Absoluto constrói-se por refutações sucessivas, de ilusões sucessivas,
construídas no tempo.

E, portanto, o Si pôde ser considerado, com razão, como uma etapa.
Hoje, esse não é mais o caso.

Por que?
Porque a Terra está Liberada e a Onda de Vida está Liberada.

Ela pode percorrê-los novamente.
Quer o Si esteja aí ou não, não há qualquer importância.

A única importância resulta, em definitivo, da existência, ou não, de dúvidas e de medos, porque, o que quer que diga
o Si, ele ali é inscrito, também, de dúvidas e de medos, que não têm o mesmo valor nem a mesma densidade do que

no eu, mas que estão, entretanto, por vezes, presentes.

Raros são aqueles que realizaram o Si, que são capazes de aceitar a morte desse corpo, o que prova, efetivamente,
que existem, ainda, dúvidas e medos: medo de perder os quadros, os limites, ou seja, a encarnação.

A Onda de vida não torna mais fácil ou mais difícil, conforme vocês tenham realizado ou não o Si.

São, simplesmente, os obstáculos encontrados pela Onda de Vida – ao nível do que foram nomeadas as dúvidas e os
medos – que podem frear, de algum modo, a Onda de Vida.

Nada mais há
Quer vocês estejam no Si ou no eu, nada muda.

O Si é o Despertar do Coração.
Vocês podem ter o Coração aberto e ter chacras, como vocês dizem, que estão, ainda, bloqueados, ainda, não

Liberados.

É a Liberação desses chacras que permite à Onda de Vida subir, observar a Onda de Vida e tornar-se a Onda de
Vida.

Isso nada tem a ver com o eu ou com o Si.
O Si pode, por vezes, ser um obstáculo importante ao estabelecimento do não Si.

Existem eus e personalidades que não são habitados pela dúvida e o medo sem, contudo, terem realizado o Si.

Para essas personalidades, a Onda de Vida encontrará menos obstáculos e, encontrando menos obstáculos, então,
haverá uma facilidade maior de viver Absoluto e de tornar-se Onda de Vida.

Num princípio dito evolutivo – que é falso, como vocês sabem – é lógico considerar que há estratos e etapas.

A etapa a mais lógica consiste em reconhecer as leis da alma, o carma, a reencarnação, em seguida, transcender as
leis do carma e a lei de causalidade (porque pertencem, elas também, à personalidade e a esse mundo e, portanto,
inscritas na ilusão), aceder a outro nível ou uma nova camada de verdades, percorrê-la, até refutá-la, ela também.

O princípio da refutação é uma refutação que se produz como cascas de cebola ou camadas de cebola.

Uma camada é vivida, desembaraça-se de uma camada, e vive-se outra camada.



Foi, frequentemente, o que era realizado antes que a Onda de Vida nascesse.

Hoje, é diferente.
Vocês são Absolutos.

Estou tentado, mesmo, a dizer-lhes, mesmo em relação à Onda de Vida, para não se interessarem, não levarem sua
atenção sobre ela, continuarem a viver sua Vida (que não é o que vocês são), a fazer o que vocês têm a fazer, não
porque vocês o decidiram, mas porque a Vida dá-lhes a fazer, sem ali atribuir a mínima importância (fazendo-o, mas

sem ali estar apegado), viver desapegado (o que não quer dizer inativo ou ocioso).

Façam o que a vida pede-lhes para fazer, mas vocês não são esse fazer.
Mas o que se faz, deve fazer-se.

O que há a fazer, deve ser feito: é tudo.
A Onda de Vida nascerá, quer vocês queiram ou não, quer vocês a refutem ou não, porque é inevitável, quer vocês a

aceitem ou não.

Então, por que ocupar-se do que é inevitável?
Do mesmo modo, por que ocupar-se desse corpo, que vai desaparecer, se não é para mantê-lo?

Colocar-se a questão da sobrevivência do que quer que seja é, já, afastar-se do Absoluto, porque o Absoluto não
sobrevive, ele sempre esteve aí, vocês é que estão afastados dele, pouco importa o modo, pouco importam as

causas.

É claro, é muito satisfatório encontrar causas e razões como intervenções exteriores. É claro que isso é verdadeiro: a
falsificação existiu, ela foi real, mas não atribuam peso a ela.

A história passou e vocês não são a história.

Vocês não são os corpos que tomaram.
Vocês não são a alma que percorreu esse mundo.

Vocês não são mais o espírito que nasceu, a um dado momento.

Tudo isso é apenas do transitório, do efêmero.
Só é Real o Absoluto, porque ele não muda.

Poder-se-ia dizer – porque a imagem é sedutora – que vocês percorreram a periferia da roda e que, pouco a pouco,
vocês se aproximaram do centro e que, a um dado momento, vocês se tornam o eixo da roda, ou seja, o que é imóvel,

o que jamais se moveu.

Vocês não são mais a roda.
E, no estágio final, vocês não são mais, tampouco, o eixo, vocês são além disso.

As diferentes refutações sucessivas do corpo, das emoções, da alma, do espírito são etapas que, hoje, são
transcendidas pelo restabelecimento da Onda de Vida.

Cabe a vocês ver.
O que vocês preferem?

Vocês têm necessidade de tempo?
Quem tem necessidade de tempo?

A personalidade, porque ela é inscrita no tempo.
O Absoluto não conhece o tempo, nem a história, ele não se importa com seu tempo, com suas histórias.

Ele é tudo, exceto a história.
Cabe a vocês ver, cabe a vocês decidir.

O Absoluto é simples, o relativo é complicado.
A verdade relativa leva-os aos caminhos da alma, aos caminhos do conhecimento ilusório, a projeções que vocês vão

crer que chega um dia, mas não há dia, porque tudo já está aí.

O que vocês querem ser ou o que vocês querem não Ser?
Onde vocês se colocam?

Num lugar relativo ou num lugar Absoluto?
Reflitam.

Eu os engajo a colocarem-se as boas questões, porque a questão não requer, necessariamente, uma boa ou uma má
resposta, mas vai mostrar-lhes, de maneira implícita, onde vocês se situam.

Se retomo uma das questões anteriores, quando a personalidade diz: o absoluto é o nada, é fácil ver onde se situa a



pessoa que faz essa pergunta.

Não é um julgamento, mas é uma constatação do ponto de vista da pessoa.

Se vocês olham sua questão, vocês sabem onde vocês estão.
A primeira questão, que dizia: eu não compreendo três quartos do que me é dito, mostra o ponto de vista dessa

pessoa.

O Absoluto não pode ser compreendido, ele pode apenas ser vivido.
A personalidade vai colocar certo número de qualificativos no Absoluto, que não tem qualquer realidade nem qualquer

verdade, porque oriundos de suposições e de crenças, e não da experiência.

É o mesmo para toda questão.
A única questão que os conduzirá, talvez, mais facilmente, ao Absoluto, é esta: o que vocês eram antes de ser esse

corpo e essa história?

E não me respondam: eu era outra Vida.

Vocês sabem quem vocês eram antes de estar aqui?
Vocês têm a pré-ciência disso?

Vocês têm a íntima convicção disso?
Vocês têm a experiência disso?

Se sim, então, vocês são Absoluto.
Porque, antes de ser esse corpo, antes de ser qualquer corpo, antes de estar presente em qualquer mundo, em

qualquer Universo, é o que vocês eram e o que jamais deixaram de Ser.

Lembrem-se: não há passagem do conhecido para o Desconhecido.
É preciso refutar todo o conhecido e o desconhecido estará aí.

Depois, vocês poderão voltar a passar do Desconhecido ao conhecido, porque vocês traçaram uma passagem que
não existia no primeiro sentido, mas que existe no segundo sentido.

O fato de ter uma forma não será mais incômodo para passar de um ao outro, porque existe um Absoluto sem forma e
um Absoluto com forma.

Mas o Absoluto com forma é, pertinentemente, consciente de que a forma é transitória.

O Absoluto com forma não é identificado à forma.
Ele está na forma, mas ele não é dela prisioneiro, contrariamente àquele que não é Absoluto.

Não é uma questão de Vibração.
Não é uma questão de Si ou de não viver o Si, mas, efetivamente, de estabelecer-se no não Si que é, justamente, o

Abandono do Si.

Vocês estão prontos a tudo perder?
Vocês estão prontos a enfrentar seu nada?

Se sim, vocês são Absoluto, se não, vocês não o são, ao menos vocês
o creem. Porque o Absoluto continua aí, quer vocês o vivam ou não, quer vocês o aceitem ou não, ele está aí.

Ele não depende de qualquer de suas cogitações, de qualquer de suas experiências, no Si ou no carma.

Ele não depende de qualquer de seus conhecimentos, que são apenas uma desordem que nutre o ego.

Por mais que vocês conheçam todos os mistérios do universo, vocês não serão, contudo, Absoluto.

Reflitam nisso.
O que vocês querem?

O que é que se desvenda, através de sua questão, independentemente de minha resposta?

________________________________
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Questão: por que meu mental não encontra questão a colocar-lhe?

No que você enuncia, você parte do princípio de que o mental tem um peso, uma vez que você reconhece que não há
questão a fazer.

E, portanto, com isso, você quereria fazer-se crer, a si mesmo, que você não tem mais mental, uma vez que atribui ao
seu próprio mental o fato de que ele não faz pergunta.

E, portanto, com isso, você dá a ele um peso, uma consistência, mesmo se ele está silencioso.
Isso significa que ele está à espreita, à espreita do momento o mais oportuno para ressurgir.

Sua questão teria podido ser não ligada à atividade de seu mental.
Assim formulada, você sabe, pertinentemente, que, em algum lugar de você, seu mental está emboscado, em

repouso, de momento, amordaçado pelo Si, amordaçado pelo próprio sentido de sua experiência.
Afirmar, assim, que o mental não tem pergunta a fazer-me estipula, de algum modo, que o mental está aí, mas que ele

está em repouso.

O truque é saber quem é o mestre a bordo de quem você É.
É o mental, emboscado, na espreita, e que espera ressurgir ou, então, você superou, transcendeu o mental?
O Si está estabelecido de maneira potente, o mental nada mais pode e, naquele momento, o que acontece?

Seu mental nada mais pode dirigir.
Nada mais podendo dirigir ou controlar, você tomou o controle de seu próprio mental e, portanto, você não o vê mais.

A ausência de questão que você enuncia é, portanto, o reconhecimento implícito de que seu mental existe.
Apreenda, efetivamente, que, assim, o mental não é o acusado.

Você deve tornar-se e ser o mestre de seu próprio mental.
Não considerá-lo como silencioso, uma vez que, de todo modo, estando encarnado, ele lhe servirá, ainda que apenas

para andar, falar, exprimir-se em todas as atividades comuns de sua vida.

Apreenda, efetivamente, que o mental apenas é um obstáculo a partir do instante em que é ele que dirige o que você
crê ser.
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Aquele que é Absoluto, e em uma forma, tem, necessariamente, um mental.
Ele não está mais emboscado, à espreita, nem silencioso.

A prova: eu me exprimo através desse canal, de um modo um pouco específico.
O que quer dizer?

Quer dizer que existe o mental, mas que ele nada pode contra a potência e a integridade do Absoluto.

Eu não tenho, mesmo, que observar onde ele está, porque sei, pertinentemente, que ele está a serviço do Absoluto e
que ele não está mais aí para renegar, de algum modo, o Absoluto.

Talvez, também, em nossas conversas, exista, em você, um medo de ser maltratado, de ser assaltado por suas
próprias questões?

Lembre-se do que eu dizia ontem (ndr: ver intervenção de BIDI, de 7 de maio de 2012): a partir do instante em que a
questão dá uma resposta que não é compreendida, você está no bom caminho, porque o mental não pode nutrir-se.

Quem lhe prova que, quando ele está silencioso, ele não se nutre, sem seu próprio conhecimento?
Quem lhe prova que ele não vai ressurgir – como é o caso, para você – em momentos totalmente inoportunos,

esperando que você relaxe sua própria guarda, sua própria consciência para ressurgir?
E vocês todos conhecem isso.

Enquanto o Absoluto não é revelado, enquanto ele não é atualizado e vivido, inteiramente, mesmo nessa forma, o que
acontece?

O mental vai ressurgir nos momentos os mais abruptos, eu diria, nos quais sua consciência está subindo, se se pode
empregar essa expressão.

É exatamente o que acontece para muitos seres que realizaram o Si, que despertaram, de algum modo, suas
estruturas desse saco de alimento.

Eu vejo apenas, por exemplo, o chacra do Coração.
O chacra do Coração é ligado ao Amor, mas ele é ligado, também, ao mental, uma vez que foi subdividido em mental

inferior e mental superior (ou, se prefere, mental e Supramental, assim como o nomeou um dos Anciões) (ndr: ver, das
intervenções de SRI AUROBINDO, a de 2 de agosto de 2010).

E vocês fazem, todos, a experiência da passagem de um ao outro.
Expressões humorísticas foram-lhes, aliás, dadas pelo Comandante dos Anciões (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Eu não voltarei a isso, mas é exatamente isso.

O mental não é um inimigo.
É preciso descobri-lo, para atualizá-lo, para vê-lo, não para refutá-lo, simplesmente, mas, efetivamente, para fazê-lo

interromper, como eu o exprimi ontem.
Quando o mental interrompe, o que acontece?

Vocês se sentem perdidos.
Vocês não têm mais compreensão.
Vocês não têm mais conhecimento.

Do ponto de vista da personalidade, vocês provam o que é chamado a ignorância.
E eu lhes digo que a ignorância, nesse aspecto ilusório, é o que os conduz, de maneira a mais segura, a ser

Absoluto.
O mental não pode desaparecer, porque ele é ligado, de maneira indissolúvel, a esse saco de alimento, a esse corpo,

a essa história que não é vocês.
É, portanto, importante vê-lo pelo que ele é.

Saibam que vocês não podem destruí-lo, nem mesmo controlá-lo, mas podem, como eu o disse, dele tornar-se o
mestre.

Mas essa noção de mestria não é um controle.
Essa noção de mestria não é um constrangimento.

Uma vez que ele é descoberto e atualizado, do mesmo modo, o princípio da investigação e da refutação vai fazê-lo
interromper.

Naquele momento, não se ocupem mais dele.
É o único modo de conseguir.

Não há outro.

Todos aqueles de vocês que creem que, meditando, obtendo a calma mental, vão chegar a algo, enganam-se.
O mental é útil, e sua memória também, para agir na ilusão, para viver, como vocês dizem, na ilusão.

Ele é parte do que é ilusório.
Mas, enquanto sua forma existe, não há qualquer meio de fazê-lo desaparecer, inteiramente.

Mesmo nos momentos de Samadhi, ele está emboscado, pronto para ressurgir, para tomar seu próprio alimento.
Se vocês aceitam isso, compreendem que não têm que lutar contra ele, que não têm, tampouco, que combatê-lo.

Vocês têm, simplesmente, que vê-lo, tal como ele é.
Tal como ele age.

É nesse sentido que, ontem, eu lhes disse: «era ver o que é, o mais importante» (ndr: ver intervenção de BIDI, de 7
de maio de 2012).

E o que é o mais importante encontra-se, mesmo, no enunciado de sua questão.
E, é claro, se não há questão, aí também, é preciso encontrar o que isso significa.

Assim, portanto, a ausência de questão prova, simplesmente, que seu próprio mental escondeu-se.
Tão bem escondido que você deve aperceber-se, você mesmo, que, nos momentos de paz, ele ressurge e nutrir-se-á

nesses momentos.
Não na falsa paz da meditação.

Não na falsa paz do Samadhi, porque, no Samadhi, há, sempre, um observador.

Quem observa?



Quem observa?
Quem olha?

Quem o olha viver essa experiência – que não é a Última – se não é o mental, ele mesmo, que vai traduzir, ao nível
da consciência, o que você vive em impressões, que lhe permite, justamente, discriminar o que é da ordem da Alegria

e o que não é da ordem da Alegria?

Você sabe, perfeitamente, identificar os momentos em que está na paz e os momentos em que está contrariado por
sua própria vida.

Para que isso lhe serve?
Enquanto você oscila de um estado a outro, enquanto vive uma experiência e seu contrário, onde está o Absoluto?

Ele não é revelado.
Você continua na experiência.

Você deve mudar de ponto de vista.
Você deve aceitar que tem um mental e que você é, na ilusão, seu próprio mental.

Esse observador que permite passar do Eu ao Si, mas que se torna um obstáculo na passagem do Si ao não Si.

Eu o convido a olhar o próprio enunciado de sua questão.
Onde está o medo?

Ele está no enunciado da questão.
Reflita nisso.

É muito simples.
Não complique,

E, sobretudo, nada faça.
Vá além de quem observa.

Vá além de quem olha.
A partir desse instante, o mental não terá mais lugar para esconder-se.

Ele não aproveitará de suas meditações.
Ele não aproveitará de seus Alinhamentos.

E, aliás, a partir desse instante, você apreenderá a inutilidade de meditar.

O Alinhamento é outra coisa, porque é o que os religa uns aos outros, na Liberdade.
Mas não a meditação em si.

Mesmo se isso desemboque na Alegria e no Samadhi, você constata, perfeitamente, que você ali não está vinte e
quatro horas por dia.

Portanto, esse estado muda.
E, se ele muda, isso significa o quê?

Que você está, ainda, na ilusão.
Só a ilusão muda.
O Real não muda.

O Absoluto não muda.

Você está consciente disso?
Você tomou a medida do jogo que joga seu mental com você?

O você que eu emprego sendo o não Si.
Apenas observando e vendo o jogo de seu próprio mental é que você consegue controlá-lo, sem querer,

simplesmente, ficando tranquilo, nada fazendo.
Aí, ele não poderá mais esconder-se, ele não poderá mais aparecer e fazer irrupção nos momentos em que você se

sente na paz.
Ele não terá mais tomada sobre você.
Ele não terá mais ação sobre você.

Mas você, você terá uma ação sobre ele, não porque quer agir contra ele, mas porque você se estabelece em outro
lugar que não no eu e no Si.

Naquele momento, nada mais mudará para você.
O que quer que se desenrole, o que quer que aconteça, tudo se desenrolará à perfeição.

Você não terá mais que se preocupar com qualquer ação/reação dessa ilusão.
Sua vida desenrola-se com facilidade.

O que quer que aconteça a esse corpo, você não será mais parte do que acontece a ele.
O que quer que diga o mental.

E, aliás, ele não poderá dizer grande coisa enquanto você não o tenha autorizado a dizer.
Você o terá descoberto.

Reflita bem, não em minha resposta, mas no por quê dessa pergunta que nasceu de você.

O que você quis mostrar ou demonstrar que não é verdade?
Você, você é Verdade.

Então, vá para essa Verdade.
Torne-se imóvel.
Fique tranquilo.
Esteja na Paz.

Mas não a paz que flutua.
Junte-se à Paz Suprema, aquela que não pode ser alterada, de modo algum, pelas circunstâncias de sua vida ou pela

ação de seu próprio mental.

Questão: eu esqueci tudo do que nos foi ensinado – como as Etapas Celestes – e tenho muita dificuldade
de compreender as canalizações. Então, deixo-me viver. E a Onda de Vida vem até o chacra Raiz. Devo

continuar a deixar-me viver?



Mas a resposta está compreendida em sua questão.
É claro.

Você compreendeu tudo: nada é preciso compreender.

As cascas de cebola foram colocadas.
Vocês construíram algo.

O que foi construído deve ser desconstruído, não unicamente sobre esse mundo, mas, também, em vocês.
Você escalou os degraus.

Você tinha a impressão de que havia uma escada e, depois, apercebeu-se de que não há escada, de que tudo já está
aí.

Então, continue a ficar tranquilo.
O que era ontem, não é hoje.

É o que acontece, nesse caso, quando há uma capitulação.
Capitular é render a cabeça.

É não mais servir-se de sua cabeça para o que quer que seja.

Eu lhes disse que a busca espiritual é uma fraude total.
Mas era preciso conscientizar-se disso.

Era preciso vivê-lo.

Você fala de Etapas Celestes.
Efetivamente, isso foi vivido.

Vocês falam de Realização do Si.
Efetivamente, vocês realizaram o Si, muitos de vocês.

Nomearam-nos, mesmo, Ancoradores e Semeadores de Luz.
É verdade.

Hoje, vocês passam para outra coisa.
Isso não quer dizer que não era verdade, mas que é uma verdade que muda e, como toda verdade que muda, ela é

relativa.
Vocês são o Absoluto.

O que vocês querem fazer do relativo?

O único relativo que lhe resta: eu o convido a contar, simplesmente, o número de «eu» que você deu em sua questão.
Você colocou o eu antes de Você.

Portanto, em algum lugar, a Onda de Vida nasceu, como você disse, mas você ainda observa a Onda de Vida, porque
diz «eu» a cada início de frase.

O interesse de sua questão está aí.
É claro que você compreendeu que nada há a compreender.

É claro que você se tem no Absoluto, se é que se possa falar assim.
Resta-lhe, ainda, refutar todos os «eu».

Você crê, ainda, ser um «eu».
Você crê, ainda, em sua pessoa.

Resta, agora, a etapa final, que não é mais uma etapa, que é o Absoluto.
Aceite não ser esse «eu», e você verá que a Onda de Vida lançar-se-á, sem problema algum.

Você não terá mais necessidade de observá-la: você terá se tornado a Onda de Vida, ou seja, o Absoluto.
Nada o impede, exceto os «eu» que você põe no início de cada frase.

Você tem prazer em observar-se.
Você tem prazer em olhar-se.

Quem faz isso?
Não é você.

Quem age assim?
São os últimos fragmentos de seu ego.

Veja-os.
Não os julgue.

Não os condene.
Não dê a eles qualquer peso.

Não atribua a eles qualquer confiança, qualquer crédito.
Veja-os, simplesmente.

A partir desse instante, você será, então, capaz de tornar-se o que você É.
É muito rápido.

Eu diria, mesmo, que isso não depende de um tempo que se escoe.
Isso já está aí.
Você é isso.

Você não é «eu».

Compreenda o que eu digo e, se não o compreende, eu diria: tanto melhor.
Você aí É.

Não procure compreender, mas se esqueça do «eu».
Totalmente.

Você não é aquele que observa.
Você é além do que é observado, do que observa.

Você se mantém atrás, se se pode dizer, de tudo isso.



Você se mantém atrás, se se pode dizer, de tudo isso.
Seu lugar não é aí.

Capitule.
Abandone toda veleidade de «eu», toda veleidade de Si.

Saia daí: isso não dura.
É tão efêmero quanto seu saco de alimento.

Você não é esse saco.
Mantenha-o, é claro, deixe-o fazer o que ele tem a fazer, mas você não é o que há a fazer.

Compreenda, efetivamente, que há apenas isso a realizar.
Enfim.

E, aliás, você se aperceberá de que isso não é uma Realização, porque nada há a escalar, nada há a descer.
Não há montanha.
Não há caverna.

Aí está.
E você será isso, além de toda montanha e de toda caverna.

E, sobretudo, além de todo jogo de identificação.

O que eu lhe digo é um encorajamento para o que você É. Para isso.
Seu eu nada tem a dizer, nem mesmo a ser.

Aceite.
Refute esse eu.

Refute essa pessoa que você crê ser.
Nada de falsa Humildade.

Nada de falsa Simplicidade.
Você é Absoluto.

É a verdadeira Simplicidade, a verdadeira Humildade: nada mais ser, aqui, nessa ilusão.

Estar nesse corpo.
Mas você não é esse corpo.

Servir-se de suas ferramentas.
Mas você não é essas ferramentas.

A Onda de Vida nasceu para você.
Ela sempre esteve aí.

Então, seja o que você É.
Nada há a tornar-se.

É o ego e o si que se exprimem assim.
Você é o Não Si.

E tudo se esclarece.

Você apreendeu que nada podia fazer.
A partir do instante em que você apreende que nada pode fazer, o eu capitula, cada vez mais.

Então, não o ponha à frente.
Você está atrás de todos esses «eu».
Não é por isso que ele está à frente.

Ele está em nenhum lugar, exceto sobre esse mundo.

Você é tudo, exceto a ilusão do eu.
Você é Absoluto.

Você É o Parabrahman.
Não procure liberar-se, porque você está Liberado.

Não se afaste do que você É.
Você apreendeu que nada há a compreender.

Não critique nem julgue o que você viveu: era necessário para você.

Eu lhe diria: deixe-se levar.
Você nada tem a levar, você mesmo.
Você já leva esse saco de alimento.

Já está bom.
Deixe viver o efêmero.

Não procure matá-lo: ele se matará sozinho, no momento vindo.

Você não depende de um momento, nem de um tempo, nem de um espaço.
Viva o que você É.

Nada há a tornar-se.
Há apenas a ver os «eu» que restam e rir deles.

Prossigamos.

Questão: foi dito: «ame e faça o que lhe agrada». É o quê, amar? É o quê, o Amor Vibral? Eu sei que esse
amor está no interior de mim. Eu procuro, há muito tempo, a porta de acesso a esse Amor que eu sou, mas

me esqueci do modo de usar.

A primeira coisa a fazer é parar de procurar, uma vez que você é ele.
Você É Amor.

Como você pode ousar imaginar procurar o que você É?
Dê-se conta do ridículo.



Você É o Amor.
Você não é a projeção do Amor, nem a projeção de algo a procurar.

É preciso capitular, aí também.
Crer que você deve procurar, em algum lugar, uma porta (mesmo se exista uma Porta Estreita), é uma ilusão.

É sua Personalidade que o arrasta a negar o que você É, fazendo-o procurar, fora de você, o que você É.
É a estupidez, mesmo, da personalidade.

Não a sua, mas de todas as personalidades.

Você vai esgotar-se.
E, quando estiver esgotado, você se conscientizará de que não há consciência.

Portanto, pare de procurar.
Pare de fatigar-se.

Ame, sim.
Se você coloca a questão do que é esse amor, nada pode responder-lhe, uma vez que é o que você É.

Como eu posso dizer-lhe o que você É?
Como eu posso definir a equação, mostrando, defendendo o que você já é?

Não há melhor frase do que dizer-lhe: «você é isso».
Mas o ego vai fazer o filtro, a barragem.

Ele vai dizer-lhe: «isso não é verdade, é preciso que eu procure».
E, quanto mais você procura, menos encontra.

Há marcadores.
Os Anciões e as Estrelas deram-nos a vocês.

A Onda de Vida, que chega ao períneo, nesse saco.
Você nada tem a procurar.

Justamente.
Você deve saber, sem compreender, que nada há a procurar, que nada há a ser.

«Ame e faça o que lhe agrada».
E, se você me diz que lhe agrada procurar o Amor, como você pode amar?

Você não poderá, jamais, sair de você, suficientemente, agindo assim.
Capitule.
Renuncie.

Abandone toda busca, todo estado.
Nada mais procure.

Fique tranquilo, imóvel.
Agindo assim, você nutre, indefinidamente, o mental e as experiências.

Aceite ficar tranquilo.
Aceite nada fazer.
O Amor estará aí.

Você será isso e, naquele momento, poderá fazer o que lhe agrada, porque se aperceberá de que o que lhe agrada,
naquele momento, nada tem a ver com uma busca espiritual, mas, efetivamente, viver cada instante como o instante

presente que conduz ao instante Eterno.

Você estará na Paz, mas não a paz da meditação ou da experiência: a Paz Suprema, aquela que não depende de
nada e não é tributária de nada e, sobretudo, não de uma busca.

É tão simples que o ego não pode aceitá-lo.

Enquanto você procura, escapará do que você É.
É o paradoxo aparente da pessoa, da personalidade.

Considere que você é efêmero e que mesmo essa busca é efêmera e, sobretudo, que ela para nada serve.

O Amor Vibral é a Paz Suprema.
É o momento em que não há mais vazio, em que tudo é pleno, sem colocar-se questão, sem nada procurar.

Naquele momento, a Onda de Vida pode ser o que você É.
Não procure a Onda de Vida.

Nada procure.
Pare de procurar.

Coloque-se em você.
Você está em você.

Enquanto você permanece numa busca, você projeta ao exterior, seja um amor, seja uma aquisição.
Nada há a adquirir que você já não seja.

Aceite-o e, sobretudo, não o compreenda, porque é incompreensível.

Quem quer compreender, se não é o ego?
Tenha-se aí.

Na Paz.
O Amor Vibral não tem necessidade do ego.

Ele já é o que você É.
A Paz e a Tranquilidade são essenciais.

O «faça o que lhe agrada» é fazer tudo, exceto procurar o que você É.
Ocupe esse saco de alimento como quiser, como tiver vontade, mas não o nutra mais com a espiritualidade.

Não o nutra mais com uma procura ou uma busca.
Aceite, simplesmente, viver o que a vida dá-lhe a viver.



Aceite, simplesmente, viver o que a vida dá-lhe a viver.
É tudo.

Mas você não é o que vive.
Alivie-se.

Deposite todos os fardos.
Nenhum fardo é Eterno.

Portanto, todo fardo é efêmero e pertence à ilusão.

Não há carma, exceto para a personalidade.
Não há busca, exceto para o ego.

Tudo o que foi construído deve desaparecer.
Isso não é uma perda.

Bem ao contrário.
Então, não há qualquer luto a fazer.

Nada há a empreender.
Apenas estar no Não Ser.

Não se vanglorie de ser.
Não se vanglorie da experiência.

Isso foi útil e teve um tempo, na linearidade.
Mas você não é essa linearidade.

Você não é separado de nada.
Você não está afastado de seu Coração.

É o ego que lhe diz isso.
O ego o fará crer, permanentemente, que há uma falta, qualquer que seja essa falta, porque é o modo que ele tem de

manter o medo e de impedi-lo de capitular.

Nenhum obstáculo existe, exceto você mesmo no que você não é.
Nenhuma circunstância é um obstáculo.
O único obstáculo é seu ponto de vista.

Saia de todo limite.
Não há qualquer limite, exceto para o ego e a pessoa.

Apreenda, sem compreender.
Aceite, sem compreender.
Esqueça-se da cabeça.

Esqueça-se de sua vida, se você quer ser isso.

Como diria o Comandante: «pare de pedalar, não há pedais e, além disso, não há bicicleta».
E, na expressão dele: «quem delira [yoyotte]», se não é a cabeça?

O Coração é imutável.
O que você É é imutável.

Não depende de qualquer circunstância, de qualquer busca, de qualquer Realização e de qualquer Iluminação.
E de nenhum tempo, sobretudo.

E, ainda menos, de qualquer vida.
É o que você É.

Você É isso.
Nada mais.

Questão: durante meus dias, eu me esqueço de refutar pensamentos ou outros. Quando de meditações, eu
refuto, então, tudo, de modo global. É o bom método?

Você não pode refutar tudo em bloco, porque o ego vai apropriar-se disso.
É preciso refutar, justamente, os detalhes.

Você não pode fazer um pacote de todos os detalhes, porque isso não passa: o mental não poderá interromper-se
assim.

É, simplesmente, questão de refutar tudo o que passa, tudo o que é efêmero, mas você não pode refutar, de um
bloco, a totalidade, caso contrário, você entra na negação e na rejeição.

Não é questão de rejeitar o que quer que seja, mas de pôr cada coisa em seu devido lugar.
O que é efêmero não é Real.

O que muda não é Real.
Eu o disse ontem, eu o repito.

É preciso que você olhe, pacientemente, cada detalhe que se apresenta: não vá procurá-los.

Isso necessita, de algum modo, da posição do observador que se instala no Si.
Você não pode, de imediato, refutar o Si.

Olhe do que ele é constituído.
Você não pode refutar uma globalidade porque, se eu lhe digo para refutar o mundo, será que o mundo desaparece?
Não é o mundo que deve desaparecer: é você que desaparece do mundo, para ali voltar, uma vez que você passou,

se se pode dizê-lo, mas não antes.

Portanto, você é obrigado a olhar, objetivamente, no ponto de vista do eu ou do Si, aí, onde se encontra o mental.
Isso convém a ele, mental, se você lhe diz que refuta tudo, de maneira global: ele sabe, muito bem, que isso não é

verdade.
É, justamente, nos eventos quotidianos que você deve colocar-se, a si mesmo, essas questões: é Verdade? Senão, o

mental vai apreender-se disso e não haverá qualquer ação, a investigação não será efetuada.
Você não pode conduzir à conclusão antes de fazer a investigação.



Você não pode conduzir à conclusão antes de fazer a investigação.

Há uma lógica – na personalidade, no Si – nessa investigação.
Do mesmo modo que cascas de cebola foram colocadas e que é preciso retirá-las, do mesmo modo, você deve

desconstruir, pacientemente, você também, tudo o que é do domínio do efêmero.

Mas você não pode desconstruir tudo de um golpe, porque o mental é astuto.
Em qual momento você saberá que você é isso?

Você não se colocará mais a questão, porque você o será.
Veja por si mesmo que a investigação e a refutação global a nada conduz e, sobretudo, não ao Absoluto.

É preciso ir ao que lhe é apresentado pela vida, por suas meditações.
A negação, a rejeição não é a refutação: isso convém, efetivamente, ao mental.

Não é questão de arranjar o mental, mas de desarranjá-lo, desarranjá-lo em seus fundamentos, suas engrenagens,
seus mecanismos.

É o único modo de descobri-lo, inteiramente, de vê-lo.
É preciso fazê-lo trabalhar, não para ali aderir, mas para servir-se dele mesmo.

Faça-o trabalhar, faça-o trabalhar para refutar em sua investigação.

Essa investigação não é uma vã palavra, é um princípio, mesmo, fundamental, que foi descrito nos fundamentos da
Unidade e da não dualidade e do Absoluto.

É claro, seu mental vai dizer-lhe que isso para nada serve, que é estéril, que não conduz a lugar algum.
Mas, é claro que isso conduz a lugar nenhum, para ele.

Ele não quer essa investigação, ele não quer que você refute o que quer que seja, então, ele lhe sugeriu refutar tudo
em bloco.

Isso não é possível, é preciso ver as camadas, uma por uma, pacientemente.
E esse pacientemente não é inscrito em um tempo longo ou um tempo curto: é fora do tempo.

Você está certo de, desse modo, ter um resultado e, portanto, de ser assim.
Você não pode perder, é impossível.

O conjunto desse mundo, o conjunto de Maya mantém vocês pelo apego, pelo medo, pela falta, pela dúvida.
Comece a olhar o que é o medo.

Eu disse, ontem, que era uma secreção química.
Comece a olhar o que é a dúvida.

Comece a olhar de onde vem o medo, se não é o desaparecimento do efêmero, da morte, do neant.

Mas é claro que isso não é Você, que é a pessoa que pensa assim.
Mas é preciso que você veja a pessoa na obra, totalmente.

Refutar a pessoa não é rejeitá-la para longe: ela voltará, como um bumerangue.
É como se você tivesse um quebra-cabeça a construir: você quer ver o quebra-cabeça construído, antes de construí-

lo.
É preciso olhar peça por peça para ver como elas se juntam.

Eu não posso dar-lhe o número de peças, porque cada um tem peças diferentes e um jogo diferente, mas esse
número é finito, ele não é extensível, são os mecanismos.

Veja os mecanismos, olhe-os e refute-os, um por um.
Você não pode refutar a totalidade do mecanismo enquanto ele não é visto em suas peças constituintes.

É, efetivamente, o que você poderia nomear, do ponto de vista da personalidade, um jogo mental, mas é, exatamente,
o que é, o que eu lhes proponho.

Não é um acesso ao Si ou a Realização do Si, é Ser o que vocês São, além de toda Realização, além de todo
orgulho, além de toda espiritualidade, além de toda armadilha, a fim de superar as experiências de todos os eu

(jogos) possíveis e de estabelecer-se na Permanência, na Imanência, bem além de toda Transcendência, bem além
de todo eu (jogo).

Compreenda, efetivamente, que não é questão de compreender os mecanismos, de ver como eles se articulam e
como eles funcionam: simplesmente, de vê-los, um por um, peça por peça do quebra-cabeça.

É isso a investigação.
É isso a refutação.

Examine e olhe o que é permanente e você terá a surpresa de constatar que nada é permanente nesse mundo, nem
você, nesse corpo.

Mesmo um evento passado.
Tudo passa e, portanto, tudo morre.

Tudo é destinado a morrer.
Você não é o que morre, você não pode encontrá-lo, você apenas pode Sê-lo.

Elimine, portanto, o que não é o Ser.
Se você parte desse princípio e aplica essa ordem, não pode existir qualquer dúvida.

É seguro e certo que seu mental não poderá sobreviver a essa investigação: ele não poderá sobreviver ao que quer
que seja, a não ser ao que você É.

É claro, isso pode passar por episódios que você vai nomear o neant ou que seu mental vai chamar de estúpidos ou
por cóleras.

Mais um motivo.
O que se manifesta, naquele momento, é Você?

Será que uma cólera é eterna?
Será que o julgamento portado é eterno?

Não, uma vez que ele desaparece, assim que você faz outra coisa, a cólera também.

O que quer que aconteça nesse processo da investigação e da refutação, aproveite, olhe o que lhe sugere, naquele



momento, seu mental, ele mesmo, que não é Você.
E, aí, você o verá no trabalho.

A investigação trará seus frutos, ela traz, sempre, seus frutos.
Mas quem efetuou essa investigação?

Quem ousou efetuar essa investigação?
Aquele que efetua a investigação terá, sempre, o resultado, o único, o Último.

É tudo isso que quer evitar-lhes de viver as espiritualidades, as religiões, as crenças.
Elas querem fazê-los aderir ao que não é Verdade, elas querem satisfazê-los com essas crenças, essas adesões a

ritos, a rituais, a símbolos, para satisfazer o ego e impedir que vocês efetuem, vocês mesmos, sua investigação.

O mental está à espreita.
Ele se crê, mesmo, espiritual, de momento.

Ele é ávido de conhecimento.
A investigação conduz à ignorância e, quando você se torna ignorante, você É isso, o Absoluto.

O único Conhecimento: o que você É, Eternidade, o que você É, de todos os tempos, de todo espaço, para além de
todo filtro, de toda projeção.

A investigação deve ser séria; o mental gosta muito do que é sério, do que é lógico.
É preciso estar dentro para vê-lo, não é preciso fugir dele.

Aceite-o.
Na refutação, veja-o pelo que ele é: algo que não dura, algo que vai submetê-lo, permanentemente, a coisas novas,

uma sede nova, uma satisfação nova.
Mas nada dura; tudo para, exceto o Absoluto.

Aí está o que é o princípio da investigação.
Aí está como fazê-la.

Não se coloque a questão de saber quando ela para.
Não se coloque a questão de saber se ela está completa.

Porque, no momento em que ela estiver completa, você viverá isso, ou seja, o que você É, a Evidência.
A investigação mostrará a você que as respostas são extremamente simples; nada disso tudo existe, mas você não

pode passar, de imediato, na afirmação de que nada disso existe; é preciso penetrar os mecanismos, é preciso vê-los
face a face, é preciso apreendê-los, aceitá-los.

Você se aperceberá, efetivamente, que, naquele momento, seu mental estará furioso.
Ele vai dizer-lhe que o que você faz é estúpido, para nada serve.

Mas é claro que isso, para ele, para nada serve.
Ele vai pô-lo em cólera.

Ele vai pô-lo em reações, porque ele conhece apenas a ação/reação.
Se isso se produz, você está às portas do que você É, às portas do Absoluto.

Não há porta, mas seu mental e sua pessoa vão compreendê-lo.
Jogue o jogo.

Você não é o jogo e não é o que joga, mas faça-o.
Para o resto, tenha-se tranquilo, nada procure, e você constatará que a paz vai crescer, que o riso vai crescer,

qualquer que seja a cólera, quaisquer que sejam os pontapés que ele vai dar-lhe, zombando de você.
Não o escute.

Continue a investigação, vá ao final e não se coloque a questão de onde é a chegada: você o saberá bem cedo, sem
procurá-la.

Não procure compreender, aí tampouco, mas faça-o.
A investigação chega, sempre.

Todo o mundo queria realizar o Si, viver a Luz, viver um mundo melhor, transformar-se.
Mas, já, falar de transformação, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer, simplesmente, que você está instalado no eu, porque o eu pensa, sempre, que ele vai melhorar, que
vai transformar-se, que vai bonificar-se, mas o que você É está aí, de toda a Eternidade.

É independente do tempo, independente do espaço, independente desse corpo e, sobretudo, independente de seu
mental.

Se você observa, com lógica, o que acontece sobre esse mundo, tudo é apenas projeção.
Esse mundo é já, uma projeção, mas vocês mesmos continuam a projetar desejos espirituais ou físicos ou, então,
mais perversos, suprimem o desejo pela meditação, vocês se extraem do mundo, crendo não mais ali estar, mas

vocês ali estão, ainda mais.

Não é o movimento de retirada do mundo que é importante: nada há a retirar nesse mundo porque, se vocês querem
dali retirar algo, vocês dão peso a ele, consistência, vocês mantêm a ilusão.

Toda a fraude espiritual está aí: fazê-los crer que vocês vão melhorar, bonificar-se, evoluir, subir a algum lugar.
Mas como o que é Eterno e Perfeito, o que você É, pode mudar uma vírgula do que É?

É o ego que age assim.

Todo conhecimento é apenas uma hipocrisia.
Não sejam mais hipócritas, olhem as coisas de frente, elas não existem.

Desembaracem-se de tudo o que os sobrecarrega, em consciência.
Não há necessidade, para isso, de matar ninguém, nem de detestar ninguém.

Deixem os outros livres.

A partir do instante em que vocês impedem alguém de ser Livre, vocês estão, vocês mesmos, na ausência de
Liberdade.

Não há qualquer relação que se mantenha.



Não há qualquer relação que se mantenha.
Não há qualquer responsabilidade que se mantenha.

Deixem fazer o que deve fazer-se.
Obedeçam às leis de seu país, mas vocês não são essas leis.

Ocupem-se de vocês, façam essa investigação, vão ao fim dessa investigação.
Não se coloquem questões.

Fiquem tranquilos, totalmente tranquilos.
Considerem isso como um jogo e vocês se aperceberão, no final das contas, que não há jogo e rirão de si mesmos,

do mundo (mas não o riso zombeteiro), o riso da Verdade, que não depende de qualquer fato desse mundo, de nada,
absolutamente nada do que sustenta esse mundo: a projeção.

Naquele momento, vocês pararão de projetar, vocês serão Plenos e Verdadeiros e Simples e Humildes,
Transparentes.

Totalmente.
Aí está como se faz a investigação, ponto por ponto.

Para nada serve ver a linha constituída de pontos, é preciso ver ponto por ponto.

Questão: aquele que tiver atingido o Si sem sentir subir a Onda de Vida e aquele que não tiver atingido o
Si, mas tiver sentido a Onda de Vida, irão a regiões vibratórias diferentes?

Qual é o interesse de saber isso?
Nenhum.

Isso o afasta do que você É, porque o projeta em um futuro que não existe.
É um conhecimento intelectual, uma satisfação do ego, nada mais.

Colocar-se a questão de seu futuro não conduz a lugar algum.
Crer que você vai sabê-lo lhe dará as respostas, é apenas uma resposta que para nada serve.

Você não se moverá uma vírgula.

Compreenda que sua questão traduz a sede de satisfação intelectual, mental, nada mais, mesmo não espiritual.
É outra fraude.

Enquanto você se coloca esse gênero de pergunta, você não está no que você É, você se afasta dele, amplamente,
porque vai procurar saber qual é o futuro.

O futuro leva-o à Ilusão, ao amanhã, ou ao depois de amanhã, ou não sei a quê.
Mas nem amanhã, nem depois de amanhã existem.

Você não é concernido por isso.
Isso faz parte de camadas que foram construídas, a fim de simular, em vocês, a construção de outras camadas, de

outras barras na escada.
Mas isso terminou.

Tente, antes, investigar sobre você mesmo.
Não se coloque a questão de amanhã ou de ontem.

Que importa o que você foi em outro saco de alimento?
Que importa o que você será: um saco de alimento em tal Dimensão ou um saco de alimento mais leve em outra

Dimensão?

A questão do futuro faz apenas traduzir seu próprio medo de seu próprio futuro.
Mas você nada tem a evoluir: você já chegou, uma vez que jamais partiu.

É o ego que crê que partiu e que ele deve voltar, é o Si.

A questão é: o que sou eu?
Não o que serei eu, nem o que eu fui.
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É claro que inúmeros Anciões falaram-lhes dessas coisas, mas era uma estratégia, era, de algum modo, para vender-
lhes algo, para dar-lhes algo.

É uma isca, mas essa isca chama-se Amor, não é feita para manter a dualidade, mas para mostrar-lhes e demonstrar-
lhes as engrenagens, as peças do quebra-cabeça.

Ao inverso da questão precedente, você queria ver o quebra-cabeça inteiramente construído e ver o quebra-cabeça
em todas as suas faces.

Mas vou dizer-lhe, no que lhe concerne: não há quebra-cabeça.
Nada há a evoluir.

Não há lugar algum para onde ir.
Há o que você É e já está aqui.

A curiosidade não é uma investigação.
A curiosidade é uma complexidade.

É o inverso da Simplicidade.
O Amor é simples: é o que você É.

O resto é apenas o saber, é apenas a nutrição para o ego e para o mental, que vai afastá-lo do que você É, desse
Simples, desse Amor, que é, eu o repito, sua Natureza, qualquer que seja o lugar aparente, supostamente a obter ou

a merecer.

Apreenda, efetivamente, que nada há a merecer, nada a obter, porque quem diz mérito ou obtenção do que quer que
seja situa-se em um tempo e, portanto, não é Eterno.

Você é Eterno.
Você é a Eternidade.

Aí também, nada projete, não procure o que você vai tornar-se, porque você o É, desde sempre.

Mude de ponto de vista.
Mude de olhar.

Investigue.
Olhe quem faz a pergunta e esse gênero de questão, se não é aquele, em você, que é efêmero e que quer ser

melhor.
Mas você não tem que ser melhor, nem amanhã, nem hoje.
Você nada tem que mostrar e demonstrar a esse mundo.

Você tem apenas que mostrar-se, a si mesmo, tal como você É, sem artifícios.

Seu conhecimento para nada lhe servirá: o que é que ele se torna quando você morre?
Para que lhe servem seus conhecimentos?

Estritamente, para nada, para preencher o vazio, enquanto você não está vazio.
Você já é pleno do que você É, e isso não depende de qualquer conhecimento.

Aceite, aí também, ser ignorante.
Tome consciência: não há futuro, tudo já veio, porque tudo chegou e nada partiu.

Então, você fala de uma evolução?
A evolução concerne apenas ao ego.
De qualquer modo, ele desaparecerá.

Agora, você é livre, mas eu me dirijo a você como se você quisesse realizar o que você É, como a cada um de vocês.

Entendam o que eu lhes digo: ninguém os julgará, uma vez que não há ninguém.
Ninguém os condenará.

Aí também, não há ninguém.

Vocês não têm necessidade de criar um deus no exterior, ele não existe.
Não há salvador, não há ninguém, exceto isso: o que você É no não ser, você já o É.

Isso não é amanhã, não é ontem, não é alhures.
Apreenda isso, aceite-o.

Refute todo o resto, sem exceção.

Você procura a paz, mas a paz já está aí.
Você constrói uma paz baseada no medo.

Essa paz não pode manter-se.
Nada há a proteger, é o ego que crê ter necessidade de ser protegido.

Nada há a defender, nada há a conhecer desse mundo.
Tudo isso são, aí também, projeções.

Tudo já está em Você.
Não procure, portanto, um derivativo.

Não procure, portanto, essa evolução, porque você se afasta do que você É, do instante presente, aquele que
desemboca, um dia (se você o deixa cair, esse instante presente), no Absoluto.

Tudo o que você conhece, tiver conhecido ou conhecerá, para nada lhe serve.
Você deve gravar isso no próprio interior de sua pessoa (que não existe).

Você não é uma pessoa: você é Absoluto.
Você não é a história que se desenrola sob seus olhos ou que se desenrolará amanhã.

Não há história, não há, portanto, amanhã, ontem ou hoje.
Mesmo o instante presente (aquele do Si, aquele da Presença) é muito belo, mas isso não dura.

Que se tornará a Presença e o Si, quando esse saco desaparecer?
Coloque-se a questão.

Então, é claro, é angustiante, porque toda a fraude espiritual é de crer que o Si é Eterno, mas ele desaparece, ao



Então, é claro, é angustiante, porque toda a fraude espiritual é de crer que o Si é Eterno, mas ele desaparece, ao
mesmo tempo que o corpo.
O que permanece Eterno?

O que é que resta, fora o Absoluto?
Você crê que se lembra do que você era em outro saco de alimento?

Você crê que vai levar esse corpo, essa memória, essa consciência, essa história?
Não, tudo desaparece, exceto o que você É, do que nada pode ser dito, mas que aparece assim que todo o resto

desaparece, o que é conhecido.

Então, não procure conhecer um desconhecido que não concerne ao Absoluto, mas que concerne, simplesmente, a
uma linearidade ou a uma evolução inscrita na personalidade, mas que não lhe concerne, de modo algum, se,

contudo, você é Absoluto.

Então, se você quer manter a ilusão, qualquer ilusão, não ouça o que eu digo, não escute o que eu digo, não o leia,
porque isso vai desestabilizá-lo, e é o objetivo.

O Amor está além do medo, e o medo é o que vai destruir suas próprias barreiras e seus próprios bloqueios para o
Amor que você É.

Eu não tenho qualquer objetivo, se não a Alegria e a Felicidade de dizer-lhes o que vocês não são, de fazer cair tudo
o que vocês construíram como barreiras, para vocês mesmos, para sua Eternidade, para o Absoluto.

E isso não é um objetivo que é inscrito em um tempo.

Certamente, é preciso que o mental analise.
Que ele o faça, que grande bem lhe faça.

Ele desaparecerá.
Eu me sirvo de suas próprias armas para que eu as tenha conhecido.

Aja do mesmo modo.
Para nada serve ter escrúpulos do que quer que seja.

Você é Absoluto.
Você é isso.

O ego tem escrúpulos, ele não pode, mesmo, aceitar a eventualidade de que você seja Absoluto.
É tão vasto para ele, que ele o chama de neant.

É tão improvável para ele, que é algo em que ele não pode crer, e tanto melhor, porque se ele fizesse disso uma
crença, ele se manteria, esse ego.

Coloque-se a questão: qual é seu objetivo?
Se você me responde que há um objetivo, você não é Absoluto.

O Absoluto já está aí.
Pare todo o resto.

Questão: a identificação ao corpo/Espírito continua presente, de modo intermitente. Por quê?

A questão não é por que, mas para quem.
Porque se trata, efetivamente, de você.

Não há razão exterior ou um mecanismo exterior.

O Absoluto, quando é vivido, cria uma ponte.
Essa ponte permite a passagem e a integração de diferentes Passagens: do Absoluto ao Si, à Presença e, por vezes,

também, ao eu.
O importante não é que essa identificação permaneça.

Ou não.
Ou por quê.

Mas, efetivamente: para quem?
O que quer dizer que o Absoluto, como vivência total (mesmo nessa forma), não pode mais ser afetado por esse

corpo e esse Espírito.
Portanto, a questão é saber se você é afetado por esse corpo/Espírito ou não.

E, se você é afetado, prosseguir uma investigação: o que é que resiste?
Quem resiste?

O porquê será sempre o medo e a dúvida, nada mais.
O medo de perder, definitivamente, uma personalidade e, é claro, você não pode perdê-la, enquanto o saco está aí.

Você está no saco, mas você pode, também, dele sair.
E isso depende de quê?

De você, e não de um porquê.

Não olhe mais o mecanismo: ele não existe.
Ele tem apenas a você, e cabe a você, unicamente, colocar-se em sua Eternidade, em sua Verdade, na qual o

corpo/Espírito está aí.
Ele estará aí até o fim do saco.

Mas ele não pode afetar, de maneira alguma, o que você É.
Se algo é afetado, é que o Absoluto não se revelou.

É o Si que é revelado, nesses últimos entrincheiramentos, porque o Absoluto deixa tranquilo o corpo e o Espírito: eles
têm a viver o que eles têm a viver.

Mas isso não é você.

Tudo vem do fato de que você procura, ainda (para tranquilizar-se, para ter o sentimento de existir), colocar-se, você
mesmo, de momento, nesse corpo e nesse Espírito, e jogar de sê-lo.

Há, frequentemente, por trás disso, obrigações, consideradas como tais (morais, sociais, afetivas, profissionais), mas



Há, frequentemente, por trás disso, obrigações, consideradas como tais (morais, sociais, afetivas, profissionais), mas
você nada é da moral, nada do social, nada do afetivo, nada do profissional.

Faça-o sem ali apegar-se, se é o que lhe pede sua vida.
Você não deve ser afetado por isso, porque o Absoluto que você É não pode ser afetado, de maneira alguma.

O Si, sim.
Vá, portanto, além.

Olhe esse corpo/Espírito.
Aceite que ele esteja aí.

Mas não seja mais, de modo algum, identificado a isso, nem parte disso.
Viva o que a vida pede-lhe, com o mesmo entusiasmo, mas sem ali implicar-se.

O entusiasmo não é a implicação, porque a implicação é peso e responsabilidade, engajamento.
O entusiasmo não se encontra no engajamento, mas no Absoluto, no Si.

Sirva-se desse entusiasmo.
Aporte, então, o que você É, no que se faz, sem ser tributário do resultado, nem da própria ação.

A ação desenrola-se pela própria personalidade, pelo corpo/Espírito.
O Si olha-a.

O Absoluto não se importa com ela.
Aliás, ele nada faz: ele É, no não ser.

Tudo procede e decorre do não ser, tanto a Fonte como você, como suas ações ou suas inações.
Seja entusiasta, mas não se engaje, não se torne pesado.

E você verá que tudo se tornará leve, porque isso o É, para o Absoluto, como para o Si.

Você não é o que age.
Você não é o que faz.

Você não é seus engajamentos, mas respeite-os.
Se eles estão aí, eles têm sua razão, para a personalidade.

Você deveria fazer do mesmo modo, o que quer que a vida lhe dê a fazer, no mesmo entusiasmo, porque, se não há
entusiasmo igual, para as ações que efetua a personalidade, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que você se instala no corpo/Espírito e na personalidade.
Isso para nada serve, porque a personalidade será, sempre, pesada, é o papel dela: aquele de torná-los pesados, de

fazê-los crer que é preciso enraizar-se sempre mais.

Mas vocês estão enraizados, uma vez que estão nesse saco.
Enquanto o saco existe, vocês estão enraizados.

É o ego que vai sugerir-lhes para encarnar-se ainda mais.
Vocês não podem refutar que estão encarnados, uma vez que há um saco no qual vocês estão.

Portanto, não procurem tornar-se ainda mais pesados, mas aliviem-se.

Deixem o entusiasmo do Si, o entusiasmo do Absoluto trabalhar.
Deixem fazer.

Se você se queixa do corpo/Espírito que ainda está aí, é que você dá a ele, ainda, demasiado peso, demasiada
gravidade.

Coloque-se no entusiasmo, que não depende da personalidade, mas que se espalhará sobre sua personalidade,
sobre esse corpo/Espírito (que o incomoda).

Você não será mais concernido, nem implicado, mas tudo se fará como se você fosse implicado.
E tudo se fará muito melhor do que quando você está implicado, porque a vida sabe o que ela faz, não você.

Você crê sabê-lo, mas você não o saberá, jamais.
Não se ocupe disso.

Faça o que há a fazer e deixe fazer.
Que seu ponto de vista seja aquele do Absoluto que você É.

Ele não se move.

Então, se lhe parece que algo se move em você (um humor ou outro), é que o corpo/Espírito está na dianteira da
cena.

Quando você tiver visto isso, nada mais há a compreender.
Como sempre.

Assim que o mental é descoberto, ele vai esconder-se alhures.
E, quando não há mais onde esconder-se, ele capitula.

Portanto, por que o corpo/Espírito está presente por intermitência?
Porque ele vive a vida dele.

Porque para nada serve querer pôr fim ao corpo/Espírito.
Ele desaparecerá em seu tempo, quando tiver feito o que ele tem a fazer.

Isso não concerne a você.
Não o rejeite, mas o aceite assim.

Você não é concernido.
O movimento apenas é possível porque há um centro que permite o movimento.

Há um eixo na roda.
Se não houvesse eixo, a roda para nada serviria.

Nada avançaria.
Nada giraria.



Mas eu o lembro de que o eixo não se move, ele não avança.
É o que você É.

Deixe virem as informações (quer elas sejam do Si, da personalidade, do corpo, do Espírito), mas não se implique.
Deixe desenrolar-se o que se desenrola: você não é concernido.

Assim é o Absoluto.
Isso não quer dizer tudo parar, bem ao contrário: você nada pode parar.

Aquele que quer parar é a personalidade, é o corpo, é o Espírito, o mental, porque se cansou disso.

O ponto de vista não é bom, ele é limitado.
Você sai do Ilimitado que você É.

Divirta-se com isso.
Você diz que o faz para quem?

Para a personalidade.
O que você É não tem necessidade de nada.

O que você É não depende do que vive sua vida.
Aceite-o e você verá que tudo irá bem, porque tudo está bem.
Porque nada pode ir mal, se seu ponto de vista é o Absoluto.
Se você É Absoluto, você não é concernido por nada mais.

Você não é afetado por mais nada.
A ilusão não tem mais peso.

Você inscreveu algo na Ilusão, mas ali não está submisso, de maneira alguma.
A leveza está aí.

A Liberdade e a Liberação estão aí (não alhures), no que você É, exclusivamente.

Então, o porquê importa pouco.
Porque o mental quer levá-lo à compreensão, à insatisfação para, de algum modo, dirigi-lo contra o Absoluto (que não

tem suas promessas).
Mas não há promessa alguma no Absoluto.

O Absoluto É.
Ele é a Paz Suprema.

Ele não depende de qualquer circunstância, de qualquer estado, de qualquer perda, de qualquer aquisição.
Se você consegue ver isso, não haverá mais problema, porque o problema não existe.

Ele existe apenas para a pessoa.

Vá além da consciência – qualquer que seja – e você estará estável, porque estará no centro.
O Absoluto confere uma forma de imunidade.

Essa imunidade não é algo a procurar, aí tampouco: é algo de natural, totalmente natural, que faz parte do Absoluto.
O Absoluto traduz-se pela Paz Suprema.

Qualquer que seja a ação do corpo/Espírito, qualquer que seja a ação do ambiente, essa Paz Suprema não pode ser
alterada, de maneira alguma, de modo algum.

O corpo/Espírito vive a vida dele.
Você pode ali estar, como ali não estar.

Tudo se desenrola porque você É Absoluto e não se move.
Veja isso.

E, se você o vê, então, viva-o.

Não se apegue ao fruto de ações do corpo/Espírito (ou de suas não ações).
Não se sinta concernido, mas faça-o.

O que o faz não é o Absoluto.
Essa é a parte de você que está inscrita, ainda, nesse corpo, nesse Espírito.

Veja isso assim, porque é assim.

O Abandono do Si é o Absoluto.
Você não é mais implicado.

Você não é mais responsável, ainda menos culpado do que quer que seja.
Esse mundo procurará, sempre, de uma maneira ou de outra, torná-lo culpado ou responsável, ser a causa ou uma

causalidade, para manter a ação/reação.
Mas você É a Graça.

Você não é concernido.
Veja a Graça, e tudo será Graça, mesmo o corpo/Espírito.

Os obstáculos estão, todos, em você.
Não há qualquer obstáculo exterior: é uma crença (uma vez que nada existe).

Não há exterior, há apenas projeções, ilusões.
Ocupe-se, unicamente, do que você É.

Tudo o que deve desenrolar-se e fazer-se pertence ao corpo/Espírito.
Mas o que se desenrola e faz-se no corpo/Espírito não pode afetar o que você É.

Se você é afetado, então, coloque-se a questão: quem é você?
Onde você está?

Porque, necessariamente, você é algo e alguém, e você está em algum lugar.
Isso quer dizer que você é limitado e que se inscreve no corpo/Espírito e não no Absoluto.

Se você apreende isso, então, verá, claramente, o que acontece.

Aí está o porquê, que é, sobretudo, um para quem.



Você relerá, atentamente, o que eu disse, e isso lhe aparecerá, não se pode ser mais claro.

Prossigamos.

Questão: se leio textos ou vejo imagens concernentes a Cristo e sua família, assim como personagens do
Antigo Egito, ressonâncias acalmam-me. Eu estou alimentando meu mental e meu emocional ou estou

curando uma parte de minha consciência?

Você mantém a ilusão.
Quando você para de pensar nisso, quando para de ler sobre isso, quando para de ver imagens sobre isso, o que se

torna sua paz, sua calma?
Ela desaparece.

Portanto, refute isso.
É o efêmero.

É do passado.

Você não pode, de modo algum, encontrar uma paz duradoura e, de modo algum, encontrar o que você É.
Você mantém memórias, lembranças, agradáveis, certamente, mas que o afastam de você.

Nada há a curar.
O que você quer curar, uma vez que isso não existe (exceto como lembrança ou memória)?

Você mantém o passado.
E manter o passado impede-o de ser o que você É.

É claro que você nutre seu próprio emocional, seu próprio mental, sua própria personalidade, porque a reminiscência
– real, suposta ou falsa – leva-o ao que você nomeia um apaziguamento.

Estar calmo não é estar na Paz.
É um estado que vem, que chega e que parte.

A Paz Suprema não é um apaziguamento.
Você mantém, artificialmente, o que não existe.

Você procura recriar uma emoção, uma satisfação (como você a vive, é claro), que é efêmera, não pode durar, não
pode instalar-se, uma vez que você é obrigado a reler ou rever imagens.

Qual valor atribuir a isso, exceto aquele de atribuir-lhe seu próprio ego, sua própria pessoa?
Lembre-se de que tudo, nesse mundo ilusório e Maya, é feito para que você comemore, para que se lembre, para

manter, de algum modo, algo de vivo, que não existe.

Todas as comemorações, quaisquer que sejam (cíclicas, anuais), têm apenas esse único objetivo: afastá-los da
Verdade.

Qualquer que seja essa comemoração, quer o evento seja doloroso ou feliz, nada muda.
Ele não existe.

Vocês mantêm o sonho, a projeção, a Ilusão, Maya.
E vocês se esquecem, vocês mesmos, do que vocês São.

Mas você tem a Liberdade de determinar se prefere viver o apaziguamento e o fim do apaziguamento, ou, então, se
prefere estar na Paz, permanentemente, na Eternidade.

O resultado não é o mesmo.

No primeiro caso haverá, sempre, uma falta.
E, é claro, que haverá, sempre, uma falta, porque isso não existe.

Como o que não existe poderia preenchê-lo, diferentemente que de ilusão, de esperança?
Fazendo-o esquecer-se do essencial: o que você É.

Então, se você refuta isso, qualquer que seja a dor, ela não durará.
Você deixará aparecer a Paz Absoluta, a Paz Suprema.

Mas é verdade que a personalidade gosta, efetivamente, do que se alterna, do que se move.
A personalidade não pode viver o imutável, porque o imutável traduz a morte dela.

E a personalidade não quer morrer.
Ela se pensa e crê-se eterna, através de lembranças, através de comemorações, através de memórias, através de

outros sacos de alimento (que viveram outra coisa), aos quais o ego se identifica.

É preciso ver isso.
E cabe a você determinar onde você se situa em relação a isso.

Será que você se contenta com o apaziguamento ou será que você está no apaziguamento o mais absoluto, ou seja,
a Paz Suprema?

É você que decide.
Ninguém pode decidir em seu lugar.

Você é o mestre de suas próprias ilusões, de suas próprias construções, de suas próprias projeções: elas lhe
pertencem (mesmo se é apenas vento).

E é apenas vento: isso passa.

O que você almeja?
O que você procura?

Você tem necessidade de procurar?
Você sente uma falta, que o empurra a reproduzir a experiência, como você o diz?

Essas experiências afastam-no da vivência do instante presente e do Absoluto.

O Absoluto não é uma experiência, nem um estado: é o Final.



O Absoluto não é uma experiência, nem um estado: é o Final.
E o Final sempre dará medo ao ego, à pessoa, ao mental, às emoções.

Você é suas emoções?
Você é seus prazeres?

Eles desaparecem, sempre, os prazeres, quaisquer que sejam.

Olhe atentamente.
Hoje, é isso.

Ontem, era outra coisa.
Amanhã, será ainda outra coisa.

Assim é a personalidade.
Ela se satisfaz do efêmero e, através desse efêmero, pretende encontrar o Absoluto ou a evolução.

Isso não existe, porque você será apaziguado, mas isso não dura, jamais, a menos que continue a ler vinte e quatro
horas por dia de seu tempo, ou a contemplar imagens, as mesmas.

Mas você se aperceberá de que a paz amortecer-se-á, ela também.
Não haverá mais apaziguamento.

Haverá um incômodo.
Você se desviará disso.
Será que é Absoluto?
Absolutamente não.

É uma mentira.

Que digo eu?
Um pesadelo.

Toda vida humana que é baseada na repetição, na reprodução, na necessidade de satisfazer, de preencher é um
erro, não existe.

Não há cinquenta modos de ser feliz e de estar na Paz.
Há apenas um: o Absoluto.

Há um que disse: «busquem o Reino dos Céus e todo o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».
Será que o Reino dos Céus está em uma história, mesmo a mais prestigiosa?

Toda história é falsa, ela não existe.
Ela é apenas o meio de tentar fazer reviver algo, seja um conto de fadas ou uma religião, é a mesma coisa.
Não há diferença: é um pesadelo (que os chama a projetar-se, cada vez mais, a procurar uma satisfação).

É uma droga, nada mais, nada menos.
Você não tem necessidade de droga: você é Absoluto.

A droga serve para adormecer e não para despertar, porque, mesmo uma droga que desperta, dorme, ao fim de
algum tempo.

Apreenda isso.

Despoje-se de todo o supérfluo.
Você não tem necessidade disso.

Você não tem necessidade de qualquer história, de qualquer modelo.
Você nada deve manter, porque tudo o que é mantido pertence ao efêmero.

Esse corpo tem necessidade de ser mantido, de nutri-lo, de lavá-lo: ele é efêmero.
O que é Absoluto não necessita de qualquer manutenção: é independente desse mundo.

E você É isso.

Cabe a você ver, aí também, o que quer fazer viver, o que quer ressuscitar.
Você É isso?

Não.
Não há sim possível.

Cada saco de alimento tem seu veneno e sua droga.
Eu tive, quando estava sobre a Terra.

Mas eu sabia, pertinentemente, que isso não tinha qualquer importância para o que eu era: o Parabrahman.
Então, veja as drogas pelo que elas são: uma distração.

Mas você não é isso.
O que tem necessidade de distrair-se é o ego, a pessoa, porque ela tem necessidade de esquecer-se de que ela

esqueceu-se.
Há, por trás, uma culpa enorme.

Esse medo.
O medo é químico.

Essa pessoa é química.

O Absoluto nada tem de químico.
O Absoluto não é uma forma, onde quer que ela esteja.

A Morada de Paz Suprema não tem necessidade de qualquer localização.
Chamam-na Morada porque ela permanece, mas não é uma morada.

Vocês são como hipnotizados pelas lembranças, pelas histórias, pelas memórias, que sideram o que vocês São.
Vocês nada são de tudo isso.

Nada há a fazer viver ou a reviver.
Nada há a comemorar: é uma armadilha.

Mesmo o Amor não tem necessidade de lembrar-se, uma vez que ele É, de toda a Eternidade.
Quiseram comemorar o retorno do Amor, de Cristo ou Krishna ou Buda.



Qual interesse?
É o espetáculo, a comédia ou um drama, conforme o caso.

Saiam de todo drama, de toda comédia, de todo espetáculo.
Saiam, vocês mesmos, do que vocês são.

Vocês nada São de tudo isso.
Todos os apaziguamentos que vocês encontram são distrações.

Vocês são Absoluto.
O corpo/Espírito portar-se-á tanto melhor quanto vocês o deixam fazer, quanto vocês não se ocupem dele.

Isso não quer dizer não lavar-se ou não comer.
Isso quer dizer deixá-lo evoluir no que ele é, por ele mesmo.

Não se impliquem.
E, sobretudo, não em um passado, sobretudo, não em uma história, tanto a sua como outra, é a mesma coisa.

Esqueçam-se de tudo isso.
Vão à Essência: o que não se move.

Abandonem, mesmo, o Si.
Nada mais busquem.

Não façam o vazio, porque vocês são o vazio, para o Absoluto que vocês São.
Apreendam isso, tomem consciência disso, e passem além.

É muito simples.
Terrivelmente simples.

Desviem-se do que é efêmero, do que requer uma reprodução, do que requer uma satisfação, porque tudo isso
pertence ao efêmero.
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Bem, BIDI está com vocês para trocar, entre nós.
Eu os saúdo, e eu lhes agradeço por sua Presença, suas questões.

Podemos começar.

Questão: você disse, há alguns dias: refute esse «eu», essa pessoa que você crê ser. Sem falsa humildade,
sem falsa simplicidade. Poderia desenvolver?

 
Bem, é muito simples.

O «eu» também, o «mim», se você prefere, tem, frequentemente, tendência a minimizar-s, é o que eu chamo de falsa
Humildade, porque não é minimizando o «mim» que você vai encontrar o Si e, ainda menos, o Absoluto.

Existe, de fato, uma propensão, no humano encarnado, de querer jogar o jogo da Humildade e, para isso, ele vai
apagar-se, em suas relações, ele vai dar a aparência de ser Simples.

Seu ego será posto por trás dele.
Mas é o próprio ego que se põe atrás dele.

Não há qualquer possibilidade de passar do ego ao Absoluto (eventualmente, ao Si).
Portanto, que o ego seja – como vocês dizem – positivo ou negativo, nada muda no problema: é, sempre, do ego.

Assim, quando você brinca de apagar-se, o que é que se apaga, se não é o ego?
Sempre ele.

Eu chamo, assim, a falsa Simplicidade e a falsa Humildade daquele que vai apresentar-se de certo modo: ele não põe
o ego à frente, mas é, sempre, o ego.

O ego pode, facilmente, brincar de fazê-lo crer que, se ele é gentil, se ele é prestativo, se ele é amoroso, isso basta
para contentá-lo (a você, o que você É).

Bem, nada há de mais falso.

Ser Simples não corresponde a um comportamento.
Ser Simples é ser simples de espírito, como uma criança, e não nas estratégias do ego, chamado negativo, que vai

apagar-se, crendo deixar existir o Amor.
Isso deve ser revisto.
Clara e Simplesmente.

O ego tem à disposição muitas estratégias.
Seu mental vai propor-lhe uma estratégia.

Se, de algum modo, você se apercebe de que é um engano, o que ele vai propor-lhe?
Outra estratégia.

E vocês passam suas vidas a jogar de estratégias.

Vocês não estão mais no imediatismo, vocês estão em um papel, em um julgamento de valor de si mesmos o que,
obviamente, é tudo, exceto Simples.

E, efetivamente, longe da Simplicidade.

A Simplicidade é aquela da criança, aquela que é espontânea, imediata e Presente.
A personalidade é inumerável em suas máscaras, em suas apresentações, mas apreendam que são apenas papéis:

nenhum é melhor do que o outro.

No Absoluto, o galã é a mesma coisa que aquele que não tem coração.
E a mesma coisa que aquele que põe o coração à frente, na pessoa.

É o mesmo jogo, mesmo se vocês o chamem diferentemente, é, sempre, uma cena de teatro.
É isso que é necessário compreender.

É isso que é necessário ver, é isso que é necessário descobrir, e não desempenhar um papel mais agradável, para
você ou para os outros.
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Qualquer que seja o espetáculo, continua um espetáculo, seja o espetáculo do guru vestido com seu casaco de cor,
ou da religião que se apaga, isso nada muda: é um espetáculo.

É preciso ir além do espetáculo.

Questão: a refutação, como o Abandono à Luz, são finalidades que não o são?

Exato, você pode dizê-lo assim, aí onde você está.
Mas atenção, para que essa afirmação não o torne imóvel no ego e impeça-o de realizar o que há a realizar, mesmo

no ego.

Apreendam, efetivamente, que a refutação age sobre o ego, sobre a ilusão.
Ela faz calar a ilusão, porque o mental não tem mais tomada.

Atenção para que o mental não lhe diga que, finalmente, não há finalidade, e apenas acarrete que você seja obrigado
a deixar cair, porque sua razão tomou a dianteira.

As palavras empregadas, tanto em suas questões como em minhas respostas, devem ser superadas.

A apresentação da refutação é um exercício que vai conduzi-los a observar, a olhar e não confiar, unicamente, em
sua razão ou em suas crenças, mas, obviamente, para ir além.

É como quando o humano fala de amor.
O amor humano é uma projeção, permanentemente, porque ele é condicionado (nos sentidos, nos olhares, nas

crenças).

O único Amor verdadeiro é aquele que é ele mesmo, que não sabe porque ele Ama, porque essa é sua natureza,
descoberta e revelada.

Enquanto o amor é tributário de um laço de sangue, de uma relação carnal, de uma relação, qualquer que seja sobre
esta Terra, não é o Amor, é a Ilusão do amor.

Os Anciões disseram-lhes, durante anos: o Amor é Vibração, ’ Consciência é Vibração.
Todo o mundo, sobre esta Terra, diz: «eu amo».

Mas será, contudo, que sente o Si?
É a personalidade que ama outra personalidade, porque ela ali se encontra e ali se compraz.

O Amor jorra, tal uma Fonte espontânea, a partir do instante em que o «eu sou» é Realizado, a partir do instante em
que a Presença está aí.

E isso não é dirigido para alguém, é uma emanação natural do que você É que o conduz, a partir do instante em que,
mesmo isso, não é mais observado, para o Absoluto, que não é uma finalidade, exatamente.

Porque é, muito exatamente, o que você É.
Só o lugar em que você se colocou não é bom.

Então, atenção para que o mental não se aproprie dessa noção de finalidade ou de não finalidade.
Caso contrário, isso vai reproduzir a mesma coisa que para o amor.

É preciso estar vigilante.
Mas essa vigilância não é mental: é uma vigilância da consciência, que os instala no Presente, no «eu sou».

E, uma vez o «eu sou» Realizado, será preciso superar o «eu sou».
Ou, então, aterrissar, diretamente, no Absoluto que vocês São, de toda a Eternidade.

Mas não são vocês que decidem.
Em contrapartida, ao nível da personalidade, são vocês que decidem: praticar a refutação, ver, claramente, as coisas,

tal como elas são, e não tal como vocês querem que elas sejam, ou tal como vocês creem que elas sejam.
É profundamente diferente.

Quando o Si descobre-se, o que vocês nomeiam os chacras ativam-se.
Vocês percebem a Vibração e, é claro, vocês se banham na Vibração, porque é tão novo, tão agradável e tão

diferente.
Mas vocês sabem, muito bem, que a Vibração é condicionada (às suas meditações, aos seus humores, aos ciclos da

lua, do Sol), portanto, é efêmera, também.

É preciso ir para além da Alegria.
Tudo isso são experiências.

Obviamente, abrem a Consciência, mas eu o lembro de que o Absoluto não é a Consciência.

Nada pode ser dito do Absoluto.
Você pode apenas testemunhar, aqui mesmo, nessa forma, o que acontece e que é, portanto, também, efêmero.

Porque há uma alegria e uma felicidade em comunicar o que é vivido, mas isso é apenas um reflexo, a Verdade não
pode ser conhecida desse modo.

Em contrapartida, o testemunho pode ser dado, porque esse testemunho dado, tal como eu o faço, vai permitir-lhes
colocarem-se as boas questões e realizar esse curto-circuito do mental.

O Absoluto não é uma finalidade, porque se você fala de finalidade, obviamente, isso quer dizer que há uma estrada e
um caminho, e, portanto, tempo.

Enquanto você considera que há uma finalidade, enquanto considera que você precisa de tempo, é claro, isso não é
Real: o Absoluto não está no tempo.
É tudo isso que é preciso perceber.

É a Verdade.

O mental tem horror que se diga a ele que nada existe do que ele propõe: é a pior das soluções para ele.



Lembrem-se: a meditação põe o mental em repouso, ela lhes dá a ver os pensamentos.
Mas quem é capaz de parar os pensamentos?

Só aquele que é Absoluto.
Senão, os pensamentos continuam aí.

Eles estão à espreita, prontos a surgir, assim que vocês tenham uma contrariedade, assim que vocês ouçam ruídos,
assim que os toquem, assim que as leis da encarnação peguem-nos, no corpo ou no mental.

O Absoluto não se importa com tudo isso.
Ele não está nem dentro, nem fora, ele está por toda a parte.

Questão: a refutação deve ser permanente, ativa, ao longo do dia, para qualquer pensamento que se
apresente?

O objetivo da refutação não é de ser permanente.
É de pôr em distância, no observador, no testemunho.

Quando esse corpo come, você não É esse corpo: é um veículo que você nutre.
O problema da consciência humana (pouco importam as razões) é que ela é persuadida de que não pode sair desse

corpo, de que ela ali está presa, mesmo se não goste.
É como se você me dissesse que dirige seu automóvel e que, à noite, você não pode dele sair quando vai deitar-se:

você se tornou o automóvel.

A refutação não é o desaparecimento.
O corpo continuará aí, enquanto ele está vivo.

Quando ele morrer, você continuará Vivo.
Antes que o corpo aparecesse, você estava Vivo, mas você não tem a lembrança disso.

Quem Era você?
A refutação vai conduzi-lo a perceber o que você É, e não mais o que você crê.

Não vale a pena dizer, por exemplo, quando você come feijões, e os feijões penetram seu corpo, que o feijão é uma
ilusão, porque, pra o corpo, ele é uma verdade: é o feijão que permite a ele existir.

Mas você não É o que existe.

A refutação deve sair, eu diria, como um mecanismo salutar e espontâneo.
Não no fato de comer feijões, mas, por exemplo, afirmar que você não É o automóvel.

Portanto, isso concerne às coisas, de qualquer forma, em que há um princípio de identificação, seja a esse corpo ou
a esse mental.

Isso concerne, efetivamente, mais aos pensamentos, aos mecanismos habituais.

Lembrem-se de que é sua consciência que perdeu sua Unidade, que perdeu o Absoluto, em seu não
desaparecimento, e que dá presença e peso a esse mundo.

Mas, contudo, nos componentes desse mundo, alguns são multidimensionais.
Vocês, não.

Os Anciões, as Estrelas disseram-lhes que vocês não estão presos.
Mas não confundam o desprendimento com a negação: não é porque a refutação é uma negação que é preciso estar

na negação da vida, qualquer que seja.
Caso contrário, o ego vai apropriar-se disso.

E vocês arriscam chegar ao resultado oposto: a depressão, porque vocês ali não chegam, porque o ego vai dizer-lhes
que é preciso ali chegar.

O exemplo que eu dei, concernente ao teatro, é o mais revelador.
O exemplo da corda, também, é importante, que é tomada por uma serpente, até que a luz ilumine a corda e, então, o
medo desaparece (ndr: exemplo citado na intervenção de O.M. AÏVANHOV, de 6 de maio de 2012): não confundir o

recipiente e o conteúdo.
Quando você tem um recipiente que está cheio de ar, selado, e esse recipiente quebra-se, será que o ar

desaparece?
Não.

O conteúdo permanece, mas não está mais contido, não está mais limitado.

Do mesmo modo, quando vocês falam de uma joia em ouro, que tem uma forma, o que é importante para vocês?
É claro, é a forma da joia.

O que é importante – se se pode dizê-lo – para o Absoluto, é a percepção, para você, de que o ouro continua aí.
E que não é porque ele tomou uma determinada forma, que o ouro não existe mais.

Vocês são, visceralmente, ligados a esse corpo.
Vocês são, visceralmente, ligados a esse mental.

Mas nem o corpo, nem o mental são de qualquer utilidade a vocês, para o Absoluto.
Não é questão de queimar o corpo.

Em contrapartida, pode-se queimar o mental.
O que será, depois, muito mais fácil para viver o fato de que, realmente, você não É esse saco de alimento.

Questão: quando se refuta e o mental parece responder «eu nada sou», que fazer?

O mental mente a você.
Ele é tudo, exceto nada.

Mas ele quer fazê-lo crer que ele nada é, para que você se desvie dele.



É o princípio, também, da falsa Humildade, como precedentemente, ou da falsa Simplicidade.
O que é nada, em definitivo: é todo o complexo efêmero contido no saco de alimento, e o próprio saco de alimento,

também.

É mudar o ponto de vista que é necessário.
A refutação é o meio de mudar de ponto de vista, inteiramente.
Não é negando o corpo ou matando-o que você será Absoluto.

O Absoluto contém o corpo, mas ele sabe que é ilusão.
O Absoluto não pode estar fora do que quer que seja.

Simplesmente, existem, tanto no mental como no corpo, elementos que impedem de ver o Absoluto.
E, portanto, se você desloca seu ponto de vista, como no exemplo do teatro, tudo ficará bem.

A refutação, como eu disse, deve preenchê-los de Paz.
Ela deve preencher de Alegria esse saco de alimento.

E, a um dado momento, tudo vai desaparecer.
Parecer-lhe-á ser uma consciência Liberada, completamente.

E, se você abandona essa própria consciência, então, o Absoluto é dado a ver e a Viver.
Não antes.

Enquanto vocês dão, vocês mesmos, o mínimo peso, enquanto atribuem a mínima consciência a esse saco, ao que
vocês creem ser, vocês não mudaram de ponto de vista, estão, ainda, atuando na cena, ou sendo o observador da

cena.
Vocês creem que exista, ainda, um teatro.

Mudem de ponto de vista
Aceitem não mais ser apreendido e confinado pelo espetáculo, pela poltrona, pelo próprio teatro.

E vocês verão a Verdade.
É muito Simples.

A Simplicidade está aí.

Questão: o que é o não Ser?

Mas o não Ser é o quê?
Será que eu posso falar-lhe do Absoluto?

É o primeiro princípio que eu enunciei: nada pode ser dito sobre o não Ser.
Nada pode ser dito sobre o Absoluto.

Você pode apenas dar testemunho, quando você ali está, aí, onde nada há a Ser.

Enquanto você procura compreender, ele se afasta.
Você não pode compreender o que você É.

Abandone essa ideia estúpida: isso o afasta do que você É.
É preciso banir a palavra compreensão: isso quer dizer «tomar [pegar] com», mas você não pode tomá-lo, você

mesmo.
Você olha para onde não há necessidade e deixa sua cabeça olhar alhures.

Você pode ver-se sem um espelho?
Você pode apenas imaginar-se, em um esquema corporal, que você chama o saco de alimento, com sua história, com

esse corpo.
Mas, sinceramente, será que você pode ver-se sem espelho?

É impossível: você não pode ver o que você é.

O ponto de vista não é bom.
Portanto, querer domar o não Ser, explicando o não Ser, nada quer dizer.

É impossível, uma vez que, por definição, compreender é fazer jogar a consciência, seja no Si ou no «eu».
Mas o Absoluto é a-consciente.

Ele nada pode apreender, uma vez que é Tudo.
Ele é imutável, ele sempre esteve aí.

Você se move todo o tempo.
Enquanto você crê conhecer algo, você é ignorante.

Aceite nada conhecer.
Aceite nada compreender.

Aliás, isso lhes foi chamado, por uma das Estrelas, o Caminho da Infância (ndr: TERESA DE LISIEUX).
Será que a criança preocupa-se em explicar por que o Sol levanta-se?

E se ele se levanta a Oeste ou alhures?
Ela tem necessidade de saber o que sabem os adultos?

Sair da infância não é tornar-se um adulto, é tornar-se um retardado, em todos os sentidos do termo.
Compreender é adequado a esse mundo, e serve-lhes para evoluir nesse mundo, mas, evoluir nesse mundo é, já,

não estar no Absoluto.
É isso que é necessário compreender, sem compreender.

E isso não é uma compreensão.
Isso não pode, tampouco, ser uma experiência, como para o Si.

É um estado além de todo estado, é o Final, de que nada pode ser dito.

Você pode, apenas, dar testemunho de seus efeitos, mas não pode dar testemunho do que não é consciente no a-
consciente.

E, aliás, nenhum ego divertir-se-ia a falar do Absoluto porque, para ele, isso nada quereria dizer.



Nenhum ego pode testemunhar do Absoluto que ele não é.
Ele pode testemunhar do Si.

Ele pode escrever milhares de livros sobre o Si, sobre a Realização, sobre o Despertar, mas o Despertar e a
Realização não o farão, jamais, sair do teatro.

No máximo, isso fornecerá elementos de gratificação nesse mundo.
E experiências de Alegria, experiências de Paz.

O Absoluto não é nem Alegria, nem Paz; ele não é concernido por isso.
Portanto, eu nada posso dizer-lhe sobre o não Ser.

Questão: por que esse mundo ilusório, no qual nós vivemos, parece-nos existir?

 
Porque você existe dentro: você projetou sua consciência a algo que foi projetado.

É um sonho, ou um pesadelo.

Isso quer dizer que, se você vê assim, é que você é parte e totalmente inserido na ilusão.
Será que alguém que morreu pode preocupar-se ou dar peso ao que ele tinha antes?

Será que ele pode levar sua casa, sua mulher, seus filhos, seu dinheiro?
Responda, objetivamente, a essa questão.

Bem, é o mesmo princípio, entre o Absoluto e o Si.
Quando você dorme, o mundo não existe.

Você não está consciente do mundo, não está consciente de seus filhos, de sua mulher: você dorme.
Você se coloca a questão, naquele momento?

Deveria.

Se você surra esse saco de alimento, ele dói, ele sofre.
E você diz: «tenho dor».
O que isso quer dizer?

Que você existe nesse corpo: ele toma sua consciência.
Sua consciência exprime-se e imprime-se dentro.

Você pode ver-se?
Você pode ver suas mãos, seus pés, mas você pode ver-se, fora a ponta de seu nariz, sem espelho?

Você pode ver atrás de si, sem espelho, sem virar-se?
Há, portanto, uma polaridade (um eixo, se prefere).

Tudo isso não existe: é um sonho.
E, quando você sonha, sabe, muito bem, que o sonho é mais real do que o Real, em alguns casos.

Mas o real desse mundo não é a Verdade.
O Real é o que é imutável, sem movimento, ao centro, o que sustenta todo o resto.

Coloque-se a questão, para resolver o enigma, para além do que acontece durante suas noites: qual é a finalidade,
nesse mundo?

Qual é a finalidade, como saco de alimento e consciência ligada a esse saco?
Será que você pode dizer-me, você também, quem você Era antes?

Você tem, disso, a lembrança, a memória, a vivência?
Isso não é possível.

E, aí, isso lhe parece sólido?
Não: é construído sobre o vento.

Mas eu acrescentarei: cabe a você ver.
Se você pensa que o que você vive é real (porque há sofrimento ou porque há alegria), então, não se interesse pelo

Absoluto, contente-se com o Si.

A maior parte dos humanos que buscam o Si procuram apenas uma melhoria de suas condições na personalidade.
Um melhor-estar, um bem-estar.

Enquanto o Absoluto é o não Ser.
O bem-estar e o melhor-estar nada têm a ver com o não Ser.

Assim como isso nada tem a ver com o mal-estar, com qualquer que seja o qualificativo do ser.

O que quer que você experimente, nos momentos de satisfação, de prazer, de desprazer, de sofrimento, isso lhe
parece real, porque você ali atribuiu um peso, porque há regras, limites, quadros, tributários desse mundo,

exclusivamente nesse mundo.

Será que, quando você está morto, você paga seus impostos?
Será que você levanta pela manhã, será que você se deita à noite?

Será que você come?
O que desaparece, o que permanece?

O que é que se reencarna, a priori, se não é o «eu» de complexos inferiores?
Em uma forma diferente, em um mental diferente, em uma experiência diferente, em relações ao mundo diferentes,

mas, finalmente, isso não faz qualquer diferença: é a mesma coisa, é da ilusão.
Mas regozije-se porque o que quer que você faça, o que quer que você seja ou não seja, você irá para onde o levam

suas próprias ilusões.
Mas, em definitivo, o Absoluto permanece: é o que você É.

Mas lembrem-se: não há qualquer solução possível para passar do que é conhecido ao que é Desconhecido, nesse
sentido.



Questão: pode-se ver a via que temos como uma grande farsa?

Bem, eu responderei que isso depende de com que ela é recheada.
Alguns vivem um drama, e aquele que vive um drama vive-o, verdadeiramente, uma vez que ele ali está identificado.

Quando você perde um ser querido, você sofre.
Ao menos existe, nessa ilusão, o sentimento de sofrer.

O que é que sofre?
Não é você, é claro: portanto, você não vive uma farsa.

Qualquer que seja o modo pelo qual é recheado, é apenas uma impressão.
Essa farsa não é risível.
O que é risível é o riso.

Aquele que existe além de qualquer existência, aqui, no Não Ser ou no Si.

Por mais que você se diga que é uma farsa será, contudo, que você sai da farsa?
A farsa deve desenrolar-se enquanto esse saco de alimento mantém-se em pé.

Você está de acordo com isso.
E por isso que é preciso mudar de ponto de vista.

O que você vai tornar-se, se está identificado a esse saco de alimento?
O que você se torna se pensa que é seus sentimentos?

O que você se torna se você, que é Eterno, adere a algo que é efêmero?
Aí está o sofrimento.

Aí está a ilusão de ser separado, de ser dividido.

E, é claro, quanto mais se gosta de algo ou de alguém, se vem a desaparecer, sofre-se.
Mas qual é esse tipo de amor que sofre?

É o apego, unicamente, o apego, que é responsável pelo sofrimento.

Se você não é apegado a nada, mesmo ao fruto de suas ações, e deixa suas ações fazerem-se, se você faz – como
eu dizia – o que lhe dá a vida a fazer, sem ali apegar-se, você poderá dizer que é uma farsa.

Mas constatará, muito rapidamente que, se seu ponto de vista mudou (ou seja, se você abandonou-se à Luz, se
abandona o Si), tudo será extremamente fácil porque, o que quer que aconteça, nada poderá desestabilizá-lo.

Se você é desestabilizado, é que você existe e é parte da farsa, da cena de teatro, como eu a nomeei.
Então, quer a cena de teatro preencha-o de contentamento ou de sofrimento nada muda, fundamentalmente, mesmo
se o ego vá dizer-lhe que é preferível estar contente do que sofrer: é lógico, uma vez que o ego puxará tudo para ele.

E, se ele não pode puxar para si, ele sofre.
E se o que ele amou, no limitado, ou a carne de sua carne desaparece, ou seu trabalho, ele não pode mais puxar

para ele o que desaparece.
De qualquer forma, o mais simples é, já, desaparecer para si mesmo.

Não pondo fim ao que quer que seja, mas, eu repito, mudando de ponto de vista, de visão, se prefere.
Estar lúcido, totalmente lúcido.

Se você se torna lúcido, nenhuma farsa poderá abalar o que quer que seja.
E, aí, isso poderá ser risível para você, porque você não está mais inserido no apego, porque você não está mais

inserido numa busca ilusória do que quer que seja.

É desse modo que se para de ser o espectador da cena de teatro e que se deixa a cena de teatro desenrolar-se, para
o espectador e para o teatro.
E você não é mais o teatro.

E o que isso quer dizer, que o teatro desapareceu?
Não.

É o ponto de vista.

Você era uma consciência confinada: o ator.
Você se torna uma consciência liberada: o observador ou o espectador.

E, depois, seu ponto de vista não é mais o mesmo.

O que é que você constata?
Que a cena de teatro não lhe concerne.

Que o observador não lhe concerne.
Que o teatro não lhe concerne.

Porque você é o que permitiu o espetáculo, o espectador, e o próprio teatro.
Nada mais há do que o Absoluto.

Mesmo o outro, amado ou detestado, é apenas uma projeção em sua própria cena.

Então, vocês imaginam, quando são vários a olhar o teatro ou a fazer as cenas, é claro que, mutuamente, vocês
reforçam a ilusão de que isso é real, porque vocês jogam as interações, desempenham os papéis.

É preciso descobrir que há espectadores.
É preciso descobrir que há um teatro e é preciso descobrir, atualizar, que não há mais teatro do que outra coisa.

Mas você não mata o teatro, nem o ator, nem o espectador, se não, você dá a eles uma existência.

Você apreende a diferença?
Você não pode matar o que não existe.



É um sonho.
Como você diz, é uma farsa.

Você está em outro lugar.
Você é o que permitiu a farsa.

Mas, em caso algum, você é a farsa.

Questão: foi questão da etapa final do Si, quem seria a Presença. O que é em relação a essa imagem de
cena de teatro?

A Presença seria aquele que tomou consciência do ator, do espectador, da poltrona e do teatro, mas ele ainda não
saiu do teatro, portanto, ele não pode ver que o teatro não existe.

Apreenda, efetivamente, quando eu digo «ver», é bem além do ver.

Questão: você me disse para colocar-me na Eternidade e na Verdade, mas eu constato que há descuidos,
hábitos que impedem de viver isso.

Isso é falso.
Você não é seus hábitos.

Você se lava, todas as manhãs.
Você come, todos os meio-dias.

Você vê as mesmas pessoas, geralmente, toda sua vida.
São hábitos.

É seu ponto de vista que não funciona.
Você se coloca no hábito.

Nada há que possa impedir, bloquear, fixar o que você É e o que você não é.
Nenhum hábito, qualquer que seja, é um pretexto válido.

É a personalidade que crê nisso e que lhe sugere que são os hábitos que o impedem de ser o que você não é.
É falso.

Isso deve ser recusado.

Um hábito não será, jamais, eterno, mesmo se ele se reproduz.
O hábito cria um vício para a personalidade, mas, em caso algum, obstrui o Absoluto.

O que você diz ilustra o que vocês dizem, muitos de vocês.
Vocês querem trabalhar na personalidade.

Vocês querem trabalhar no que vocês conhecem.
Não há que trabalhar no que conhecem.

Há apenas que vê-lo, pelo que é.
Há apenas que se dar conta, não compreender.

Há apenas que apreender que vocês nada são de tudo isso.

Não é sua vida que deve mudar.
Não são seus hábitos.

São vocês.
Mas vocês não são seus hábitos.

Quando eu digo vocês ou você, eu me dirijo ao Absoluto.
Vocês são identificados ao que fazem.

São identificados ao que lhes faz a vida.
Nenhuma identificação ser-lhes-á de qualquer ajuda.

Eu me dirijo a vocês a partir do Absoluto.
Se isso não lhes concerne, fechem seus ouvidos.

Mas, se isso lhes concerne, abram bem seu Coração.

Quando eu fui encarnado, no sentido em que vocês estão, eu tinha hábitos.
Muitos.

Eu diria, mesmo, mais.
O hábito, agradável ou desagradável, não pode obstruir o que você É, ainda menos que o evento inesperado, porque

o hábito é muito conhecido, e o que é muito conhecido passa de sua consciência.

Quando você conduz seu automóvel, será que você pensa em apoiar sobre um pedal, ou será que isso se faz
sozinho?

Mais uma razão.

Um hábito libera-o, geralmente.
Não é por isso que seja necessário tomar maus hábitos, caso contrário, vocês vão sofrer.

Esse corpo vai sofrer.
Mas lembrem-se de que um hábito, geralmente, desvia sua consciência do que é vivido no hábito e, de algum modo,

libera sua consciência para outra coisa.

Aquele que não tem hábitos dispende muito mais energia, vitalidade do que aquele que tem hábitos.
Portanto, não se queixem de seus hábitos.

Não se queixem de nada.
Façam o que a vida pede-lhes.

Mas vocês não são o que fazem.
Aí também, é um estratagema do ego, que vai fazê-los crer que, porque vocês têm um cônjuge que é mau, um filho

que é terrível, impostos a pagar, que vocês não têm o espírito tranquilo e isso os afasta.



Isso os afasta do Si, mas não do Absoluto.
Ele jamais está afastado.

Questão: em francês, refutar significa repelir uma ideia, provando sua falsidade. É uma definição que se
aplica à refutação, tal como vocês a apresentam?

Inteiramente.
Sirva-se da lógica da personalidade.

Por exemplo, quando você diz: «o Sol levanta-se», porque você o vê levantar-se, o que observa o Sol levantar-se?
Se é você, onde você está?

Aquele que está ao oposto da Terra vê o Sol deitar-se, ou ausente.
Quem diz, verdadeiramente?

Isso é efêmero.

Nada há de mais efêmero do que um dia ou uma noite.
É preciso refutar o que é efêmero.

Não a vida.
Porque tudo o que muda não pode ser Real.

O Real não pode mudar.
É por isso que o hábito pode ser, de algum modo, uma aproximação ou, em todo caso, você está mais próximo do que

você É, do que você não é no hábito, que lhe concerne.

O Sol tem o hábito de levantar-se.
Você sabe se ele vai levantar-se amanhã?

Pela probabilidade, você vai responder: sim.
Mas o que é a probabilidade, no Absoluto?

Uma incerteza.

O Absoluto pode apenas ser certeza.
Olhem em nossas trocas, entre nós, hoje.

É, sempre, a personalidade que procura dirigir, porque ela quer apreender-se, ela quer compreender, ela quer
assimilar.

Vocês não são o recipiente.
Vocês não são uma forma precisa.

Vocês são o conteúdo (em meu exemplo anterior: o ar).
No exemplo do ouro: vocês não são a joia, vocês são o ouro: isso dá uma sagrada diferença.

A partir do instante em que vocês qualificam um objeto, vocês perdem o próprio sentido da essência.
Vocês entram em uma forma, uma definição, uma caracterização.

Tudo o que tem forma, tudo o que é caracterizado, tudo o que é identificado não é real.

Questão: numa troca entre dois humanos, que é preciso refutar para que a relação com ou o outro não
implique qualquer distância?

É preciso refutar o humano.
É preciso refutar a relação.

É preciso refutar a distância.
Tudo depende do que você procura.

Se você me fala, dizendo que procura a harmonia nessa relação, isso não corresponde, de modo algum, ao Absoluto.
O Absoluto não se importa com uma relação.

O Absoluto, em definitivo, não se importa com sua forma humana, mas ele permite essa forma.
Ele permite tudo.
Ele nada exclui.

Você não pode estabelecer relação no Absoluto, porque nada é separado.
Nada pode estar em relação.

A relação, no sentido humano, como no sentido em que vocês a vivem, talvez, leva-os a viver a ausência de
separação.

Tudo o que foi nomeado, pelos Anciões, a Comunhão, a Fusão, a Dissolução, tudo isso são experiências que podem
favorecer a mudança de ponto de vista.

O Absoluto é muito simples, mas ele lhes pede o sacrifício final.
Se vocês não estão prontos, fiquem no Si porque ele não tem que estar pronto.

Não há distância.
Não há tempo.
Não há mundo.

Portanto, como uma relação poderia existir em algo que não existe?
Percebam isso e, unicamente, depois, vivam a relação, porque vocês não serão mais implicados.

E tudo o que não implica permite uma melhor Realização, porque vocês não definem a relação com referência à sua
experiência passada, em relação aos seus desejos, quaisquer que sejam.

Nenhuma relação pode permitir-lhes ser Absolutos.



Nenhuma comunhão pode permitir-lhes ser Absolutos.
Melhorar isso ou aquilo, favorecer isso ou aquilo não concerne ao Absoluto, não concerne ao que você É, mesmo se

você creia nisso.

Questão: quando é dito «fique tranquilo», isso faz referência a um estado de meditação?

Certamente, não.

Questão: ou a um estado ou está-se, simplesmente, tranquilo, ou mesmo letárgico?

Nem um, nem outro.
Fiquem tranquilos, não é uma interferência no que se desenrola.

Ainda uma vez, é mudar de ponto de vista.

Nenhuma meditação conduz ao Absoluto.
O terror da morte pode ali conduzir mais facilmente.

O sofrimento extremo pode ali conduzir mais facilmente do que a paz da meditação.

A meditação é, de algum modo, uma farsa, ela também.
Tudo depende de seu objetivo.

Para o Si, é perfeito.
Para o Eu, é perfeito, também, porque aquele que medita estará mais calmo, ele verá mais claramente, na vida que

ele vive.

Mas será que seu objetivo é ver claramente o que você vive em sua vida?
Ou deixar viver sua vida viver-se e ser o que você É?

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Ficar tranquilo não é nem ser letárgico nem ser ativo, é deixar fazer-se o que se faz, porque você não é o que se faz.
Você acredita que é você que o faz.

Você acredita que é você que decide: divorciar-se, casar-se ou fazer não importa qual ação, mas você nada é de tudo
isso.

Tome consciência de que, através de sua questão, como todas as questões, há apenas a persistência daquele que
crê poder obter algo, superar algo.

O Absoluto não é nem uma aquisição, nem uma superação, não é, mesmo, uma transcendência.

Olhem e vejam tudo o que vocês conhecem.
O Absoluto não está ali.

Ele o inclui, é claro.
Mas isso os incluem na Ilusão e não no Absoluto.

É preciso excluir-se, mas excluir-se não é retirar-se da vida, bem ao contrário: é excluir-se de todas as crenças
efêmeras.

É não ser implicado, mas fazer.
O Absoluto revela-se desse modo a vocês.

Mas, enquanto vocês creem, de um modo como de outro, que têm que avançar, que têm que melhorar, enquanto
vocês creem que são tributários de qualquer fator de evolução, de qualquer melhoramento, de qualquer tempo ou de

qualquer espaço, vocês se enganam a si mesmos.
De fato, é o ego que os engana.

E ele os levará, sempre, a becos sem saída, a impasses, a zonas cada vez mais sombrias.
É isso que é preciso ver.

Questão: o acolhimento, a aquiescência manifestam o Absoluto?

O que é que você quer acolher?
A que você quer aquiescer?

Você pode acolher a Luz.
Você pode acolher o Cristo.

Você pode acolher seu marido ou sua mulher.
Mas você não pode acolher o Absoluto.
Você não pode acolher o que você É.

Você não pode aquiescer ao que você É, uma vez que isso É.

No sentido de sua questão, há, sempre, a noção de possuir.
Não se possui o Absoluto.

Não se vai para ele.
Não se descobre-o.

Ele se descobre, a partir do instante em que você expulsou todo o resto.
Já, mesmo o fato de pensar que você pode acolher o Absoluto, considera que você é um recipiente.

Você não é um recipiente.
Você é Absoluto.

Portanto, como você pode aquiescer ou acolher o que você já É?

Questão: se convém refutar o medo, deve-se refutar todas as emoções?



O que é uma emoção?
Isso passa.

Tudo o que passa, passará.
Isso não é o Absoluto.

Sobretudo, a emoção, porque a emoção tende a identificá-los ao que vocês vivem.

Quando vocês dizem: «estou em cólera» ou «estou triste», é claro que há uma identificação.
Mas, aí também, vocês não podem dizer que não experimentam uma emoção que se manifesta.

E o tempo que você a refuta, a emoção já terá passado.

Uma emoção não pode durar, mesmo se há um fundo de cólera, mesmo se há um fundo de tristeza, mas, naquele
momento, não é mais a tristeza/emoção.

Você não é mais sua alegria do que seus medos, seus prazeres do que seus medos.
Olhe passarem as emoções.

Elas não são você.
Elas obedecem apenas ao que já foi construído.

É uma reação a algo.
Você não é nem a ação, nem a reação, nem o fazer.

Ficar tranquilo é, também, isso.
Não é deitar-se e esperar o fim de algo.

Eu volto, nisso, à mesma coisa: é o ponto de vista que muda.

Onde vocês estão?
O que vocês olham?
O que vocês fazem?
Quem é que olha?
Quem é que faz?

Questão: a refutação e a crucificação são a mesma coisa?

A crucificação dá dor.
A refutação não dá dor.

A crucificação implica a morte e a ressurreição.
A refutação faz morrer apenas o que é ilusório, nas crenças, mas não faz desaparecer o saco de alimento, até prova

em contrário.

Não acrescente pregos ao que é doloroso: esse corpo.
No plano simbólico ou histórico, a Crucificação é sobrevida, para o Cristo, de uma Ressurreição em um corpo

diferente, um Corpo de Glória.
O Absoluto não é isso.

O Absoluto não se preocupa com corpo algum, mesmo o Corpo de Glória.
Isso não concerne a ele.

Questão: a encarnação é a única coisa que não se pode refutar?

Você não pode refutar o que está sobre esse mundo.
Eu repito, a refutação permite apenas mudar o ponto de vista.

É um movimento que o conduz a estar imóvel.
Refute tudo o que é efêmero.

Sem qualquer exceção.
Mas, se a refutação que você pratica leva-o a deixar o que quer que seja, isso não é da refutação.

A refutação é lógica.
Ela não é feita para sofrer.

Ela não é feita para outra coisa que não tirá-los das ilusões, dos apegos.
Não é porque você refuta a encarnação que ela vai desaparecer.

Ela desaparecerá, efetivamente, sozinha, sem que você se ocupe dela.

Não se coloquem questões sobre o modo de refutar.
O objetivo da refutação é um jogo que deixa lugar livre para o que você É, ao «Eu sou», também, e ao não Ser, em

seguida, se você está de acordo com isso, para refutar o Si.
Nada há de obrigatório.

Não é um objetivo.
Mas a vivência prova que, se vocês encontram um ser Liberado, ele não pode mostrar-lhes o Absoluto, ele não pode

Liberá-los.
Mas o que ele lhes diz – suas questões e as respostas – facilita o que vocês São, facilita o não Ser.

Eu não me dirijo a todos aqueles que me leem ou que me escutam.
Poucos de vocês podem escutar-me e ouvir-me, porque muitos se têm em seu ego.

Muitos se têm em sua Realização, em seu Despertar.
Enquanto vocês têm o que quer que seja, vocês não são Absoluto.

O Absoluto nada tem: ele sustenta.
Mas não são vocês que sustentam.



O Absoluto sustenta absolutamente tudo.

Sustentar não é ter.
Justamente: é estar abaixo, inaparente, invisível, ao que tem.

É, efetivamente, além da causa.
Eu diria que é o que sustenta a causa: para além da aparência, para além da lógica, para além da explicação ou da

compreensão.

Nesse mundo, vocês podem apenas analisar o que é esse mundo (seja pela ciência, pelos sentidos, pela
experiência).

Lembrem-se: o Absoluto não é uma experiência.
Não é, tampouco, um estado, uma vez que é um não estado.

Enquanto vocês colocam, a si mesmos, uma questão (eu não falo de nossas trocas, mas enquanto, em si mesmos,
existe uma questão, uma única), vocês não são Absoluto.

O Absoluto não está nem na questão, nem na resposta (aquela que vocês colocam a si mesmos ou as respostas que
aportam a si mesmos).

Aí também, é um ponto de vista que está fora desse mundo, fora de sua causalidade.

O que vocês consideram como ser da vida – sua existência, o fato de existir – é, já, estar fora dela.
O Absoluto não está nem fora nem dentro: ele está por toda a parte.

Ele sustenta tudo.
Vocês não podem vê-lo como Absoluto, mas vocês podem, perfeitamente, ver o que é não Absoluto.

Não há jogo de palavras aí.
É a própria evidência.

Questão: de onde vem meu impulso de não mais reencarnar-me, de fundir-me na Fonte?

Mas quem reencarna?
Quando você diz: «eu me reencarno», é falso.
Porque você fala, necessariamente, do «Eu».

O «Eu» não se reencarna, jamais: ele é efêmero.
Ele não o segue, mesmo, de vida em vida.

É a personalidade que se transforma e que desempenha papéis.
Afirmar que o «Eu» não quer reencarnar-se é presunçoso.

Você nada tem a querer.
Todo querer é oriundo da personalidade, na qual todo Impulso vem da Alma, mas não do Absoluto.

O Absoluto não tem impulso.
Portanto, enquanto você exprime um movimento (uma vontade, um desejo), você não está no presente.

Se você se instala no presente (e na Presença), não pode ali haver desejo.

No «Eu sou», já, é vivido que a reencarnação não existe.
Ela concerne apenas a «Eus» sucessivos.

O Absoluto não é concernido – a Existência tampouco – pela reencarnação.
Exprimir um desejo não basta para vê-lo realizar-se.

Isso vocês o saberiam, já, nesse mundo.
Então, como você pode imaginar, em outro mundo (ou outro estado), que isso seja possível?

Será que você pensa que vai levar seu desejo ou seu Impulso quando o corpo tiver desaparecido?
É falso.

Você nada leva.
Você leva apenas arrependimentos que não serão, jamais, preenchidos.

É preciso expulsar o desejo, ficar tranquilo, aí também, porque tudo o que você deseja é, necessariamente,
considerado e vivido como exterior a você e, portanto, como uma busca, como uma procura.

E, além disso, que você reporta a algo que você não conhece.
Portanto, você projeta, já, no Desconhecido, seu conhecido.

Isso não pode funcionar assim.
É impossível.

Eu diria, mesmo, que é o inverso.

Abandone o conhecido, e o Desconhecido estará aí.
Nada há a querer, porque o que quer é ligado ao próprio princípio da projeção, porque considerado como faltando, no

«Eu», como no Si.

A falta não concerne ao Absoluto.
O desejo, ainda menos.

Continuemos.
Não considerem que vocês dizem tolices, porque o fato de dizê-lo suprime-as.

Questão: quando você evocou o acolhimento e a aquiescência, senti arrepios na nuca, nas costas e na
bacia. O que é?

É o Duplo.
Renuncie a si mesmo e verá.

As questões e as respostas não são questões e respostas.
Simplesmente, nós limpamos o conhecido.



Nós tiramos.
E, quando o conhecido não está mais, o que há ali?

O Desconhecido.

Deixe, aí também, viver-se o que se vive.
Não procure explicar, nem compreender.

Viva-o.
Assim que você explica – ou compreende – você não o vive mais: você sai da vivência.

É preciso sair da vivência, mas não pela explicação, não pela compreensão: pelo deixar fazer.
Você não é concernido.
Só o Si é concernido.

Não o Absoluto.

Questão: quando CRISTO disse «eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida», isso significava dizer «eu sou
Absoluto»?

Não.
«Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida» pode conduzi-lo ao Absoluto.

Sem ali conduzir-se.

«Eu e o Pai somos Um», é o Absoluto.
Ele (e o Duplo) é Absoluto.

A FONTE é Absoluta e está incluída no Absoluto.
Mas a FONTE não é o Absoluto.

Enquanto há um caminho (qualquer que seja), vocês subentendem um caminho, uma melhoria.
Isso conduz ao Si, mas, certamente, não ao Absoluto.

A Verdade, sim (como «eu e o Pai somos Um»).
A Vida, sim, mas a Vida Eterna, aquela que não conhece a morte (não essa vida).

Ele queria mostrar-lhes que nada pode pôr fim à Verdade e à Vida.
E, sobretudo, não a morte, senão, não é a Verdade, não é a Vida.

O CRISTO é um molde, um modelo, não que seja preciso seguir, mas que é preciso integrar.
Não é a mesma coisa.

É uma Consciência que pode fazer dizer: «eu e o Pai somos Um: Absoluto».
O CRISTO apresentou-lhes um modelo (ou um molde) ideal para esse mundo.

Ele havia dito: vocês não podem seguir um molde ou um ideal.
Vocês o encarnam ou não.

O Absoluto não é modelo algum.
Ele é bem além de tudo isso.

Questão: um ouvido que zumbe, ao ouvi-los, tem um significado específico?

Sim, mas viva-o.
Não vou fazê-lo sair do zumbido dizendo-lhe porquê.

Absorva.
Se eu lhe explico, você sai.

Se eu não lhe explico, você vive a Vida.

Um dos Anciões falou-lhes do Som, para além de todo som, que é o testemunho – ou o tradutor – do Absoluto.
Eu não diria mais.

Viva o Som.
Não observe o Som.

Supere-o, de algum modo.

Aí também, como há pouco, supere o que acontece em suas costas.
Lembrem-se de que, assim que vocês querem uma explicação sobre o conhecido (qualquer que seja), é o ego que se

exprime.
Mesmo o Si não tem necessidade de explicação: ele É.

É como se o «Eu sou» perguntasse por que ele era e por que ele é.

Apreendam, efetivamente: quem faz a pergunta?
Quem tem necessidade de explicações sobre o que é vivido, mais do que vivê-lo?

Se você se funde no Som, você se torna o Som.
Não há mais distância.

Mas se você se coloca uma questão sobre o Som (sobre o sentido do Som), você se afasta.

Questão: GEMMA GALGANI esclareceu, ultimamente: «ousem nada ser, ousem ser tudo». O que supõe
«ousem»?

É o mesmo princípio que para o Absoluto.
Se eu lhe digo: «ouse ser o que você É, o Absoluto», obviamente, é ousar.

Ousar é superar-se, transcender-se a si mesmo, superar o «Eu», superar o Si, para aceder a outra coisa, sabendo
que esse acesso não é uma passagem (propriamente dita), que a Porta é imaginária.

É o Ego que coinstruiu a Porta.



É o Si que construiu a Porta.

Se você ousa nada ser: é a refutação.
Então, você ousa ser tudo: é o Absoluto.

Ousar nada ser é ousar ser tudo: o ponto de vista, simplesmente, mudou.
Ousar não é um esforço.
Ousar não é um trabalho.

Ousar é uma superação e uma transcendência que o faz superar a superação e a transcendência.

Enquanto você não ousa (qualquer que seja o qualificativo que se ponha por trás), o que isso quer dizer?
Que o medo impede de ousar.
Ousar é ser liberado do medo.

É não mais ser retido por nada, nem nada projetar.
É a Vida e a Verdade.

Questão: ter consciência do medo do neant basta para superá-lo?

Sim.
Porque o medo do neant vai desencadear o quê?

Uma angústia.

Onde nasce a angústia?
Certamente, não no Absoluto.

Certamente, não no Si.
Mas, justamente, nas resistências da pessoa.

O neant pode conduzir (como eu disse, como o sofrimento), muito mais facilmente, a ser Absoluto, do que a
meditação, porque a meditação é um ponto de referência e um quadro (mesmo o mais agradável).

O neant e a angústia (ou o sofrimento) não apresentam quadro.
Porque, onde vai parar o neant?

Onde vai parar a angústia?
Onde vai parar o sofrimento?

Quando isso lhes acontece, vocês não o sabem, uma vez que são angústias intoleráveis, sofrimentos intoleráveis.
Não há limite.

E tudo o que é sem limite os faz sair do conhecido.

Questão: para pôr fim à necessidade de analisar as sensações do corpo, pode-se dizer: «eu refuto essa
necessidade de analisar»?

Não.
Você refuta a sensação.

Você vive a sensação, mas você não é a sensação.

É preciso ir além da Vibração, além da Energia.
É claro que há o que vocês nomeiam Onda de Vida, Kundalini e tudo isso.

Mas o Absoluto está além de tudo isso.

Você não leva seu Kundalini, uma vez que é o que você É: ou seja, a Onda de Vida.
Se você observa, você está na distância.
Mesmo se ela nasceu, é preciso ir além.

Observar é colocar-se à distância: é aquele que olha o teatro.
Ele olha o filme ou a farsa.

É preciso ir além.

Portanto, é preciso não mais ocupar-se.
E, aliás, disseram-lhes: a Onda de Vida não tem necessidade de vocês.

Nada tem necessidade de vocês.
É ilusório crer que vocês têm necessidade de vocês, para realizar o que vocês São, já.

Nada há a realizar que já não esteja.
Crer que vocês vão Despertar, Acordar, Realizar-se ou Liberar-se é uma ilusão.

Vocês o São, já.
Só o ego diz-lhes o inverso.

Apreendam isso.

Não procurem compreender, mas desloquem-se.
Tornem-se imóveis e vocês verão tudo do mesmo modo.

Vocês estarão ao centro.

Eu o disse: o centro é o que sustenta todo o resto.
É o que vocês São.

Vocês não são tudo o que se desenrola nesse templo (ou esse saco, qualquer que seja o nome que deem).
Isso se produz.

Isso é normal, se vocês o vivem, e normal, se não o vivem.

Não se coloquem a questão.



Deixem viver-se o que se vive.
Seu corpo não tem necessidade de vocês para respirar.

Ele não tem necessidade de vocês para digerir.
Ele não tem necessidade de vocês para funcionar: ele funciona.

Façam a mesma coisa para as Vibrações, as Energias, porque, enquanto vocês observam, é como para o teatro:
vocês estão, ainda, no teatro.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem, Bidi rende graças ao Amor que vocês São: Absoluto.

Até uma próxima vez de seu tempo.
Até breve.
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Pergunta: eu sou acompanhada, no exterior e no exterior de mim, por aquele que foi meu companheiro, e
eu não sei mais o que é eu e o que é ele. Eu não sei mais quem pensa, quem fala e quem age, como um
corpo, aqui, para dois, e outra coisa alhures. De fato, não é mais nem eu, nem ele, mas, simplesmente, a
vida que flui.

Isso é um primeiro esboço, mas não é a finalidade.

O modo pelo qual você o exprime – quem pensa, ele ou você? – quer dizer que há dois que pensam no lugar de um.

Há uma etapa.

É aquela que você vive, mas não pare aqui porque, de momento, há, ainda, uma identidade: aquele que era, para você, o que ele foi e
que é, hoje, outra coisa, através do que você É, através desse eu que não é mais o Si.

Efetivamente, a vida flui.

Mas, além disso, o que você vive é uma primícias.

É uma aproximação.

Mas, mesmo isso, é preciso ir além.

Não pare nesse caminho, porque não há caminho.

Não há ele.

Não há você.

Há o prosseguimento, através disso, de algo que não é Absoluto, mas que é romântico.

O romantismo não é o Absoluto, porque mantém a ilusão entre dois.

Não há dois.

Aquilo a que a convida aquele, o que foi seu companheiro, é, hoje, ao Absoluto.

Ele o diz no que ele lhe diz: ele não é mais aquele que você conheceu.

Portanto, há que ir além.

Através do impulso que se move em você, é preciso ir além.

E, para ir além, é preciso que o olhar não se porte mais, de modo algum, sobre algo de exterior, que não tem mais existência do que o
dois que está em você.

A Fusão é um mecanismo no qual não há mais dois.
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Não há, portanto, que saber: quem pensa ou quem não pensa, ou será que os dois pensam?

Vá além do pensamento.

Vá além das explicações.

Vá além do que é dado.

Aquele que foi o que ele era para você não pode intimidá-la.

Ninguém pode intimidá-la.

Houve uma aproximação.

A aproximação foi percebida.

Após essa aproximação, isso faz parte, também, do conhecido e, nesse conhecido, há uma história: aquela que foi vivida, mas que não
é mais aquela que há a viver.

Para isso, é preciso, portanto, também, fazer calar isso.

É nesse sentido que a vida flui, sim, como você o diz.

Mas pare a vida, não parando sua vida.

Deixe viver o que há a viver.

Não reflita.

Não faça perguntas.

Contente-se de estar no que flui e que vai parar, porque a verdadeira Vida não flui.

É a Onda de Vida que flui.

O contato desencadeia o sentimento de estar em Fusão, mas, enquanto há um eu, o seu ou o dele, vocês não são o que ela É, hoje.

Cabe a você – se posso exprimir-me assim – subir.

Mas essa subida não é uma subida.

É, aí também, um Abandono, no qual não há mais você, não há mais ele.

Se é para viver esse Absoluto através do que se realiza em você, por ele e por você, você deve superar «ele» e «você», porque há,
necessariamente, em sua memória que ainda está presente, uma forma de nostalgia, uma forma de perda.

O que substituiu a perda deve pôr fim à perda, para além da identidade, tanto a sua como a dele.

Ele lhe fala, aliás, do que ele se aproxima.

É isso, de algum modo, esse Final.

Ele lhe propõe, ele lhe sugere isso no que você recebe, mas ele não tem que ser treinado.

Assim como você não tem que ser treinada em algo que está inscrito no tempo e no efêmero de uma vida, tanto a sua como a dele.

A dele foi vivida, a sua é vivida.

Mas vocês não são, nem um nem o outro, o que foi vivido e o que se vive.

Então, não atribua uma utilidade, no sentido humano, porque o que você poderá aportar, você, Fundida nele, e ele, Fundido em você,
para além de qualquer identidade, de qualquer individualidade, supera, amplamente, aquilo a que você se vicia, atualmente.

Não é mantendo isso que se desenrolará o por quê ele está aí.

É claro, lembre-se do que eu acabo de dizer-lhe: ele não pode violar qualquer Liberdade, que é imprescritível.

Ele sabe.

Ele Vive.

Você, não.

O princípio da identificação era uma aproximação, mas é preciso superar, através dessa reunião ou dessa união, esse próprio
princípio de identificação.

Então, a partir do instante em que você reconhece que não sabe quem pensa (mas, com isso, reconhece que você procura saber quem
pensa), a partir do instante em que você dá peso a qualquer interrogação, você se afasta do instante que deve viver, que está além de
toda interrogação.

A interrogação tornou-se – e era – uma certeza, mas não deve tornar-se uma incerteza.



A interrogação tornou-se – e era – uma certeza, mas não deve tornar-se uma incerteza.

Senão, você não pode, em momento algum, realizar – se posso dizer – o que é previsto, que é Absoluto.

O Final pode aparecer apenas se todo sentido de identidade, de individualidade, mesmo através dessa relação, desaparece, porque a
própria relação recorre à dualidade.

Você não pode entrar em relação com o que você É.

Você pode apenas Sê-lo.

Ele lhe sugere Sê-lo, isso, você sabe.

Então, não ceda às sirenes do passado.

Ele não existe.

Não ceda às sirenes daqueles que querem aparecer-lhe como uma função ou uma justificação do que quer que seja desse mundo.

Entretanto, você sabe, no fundo de si, que se desenrola algo.

Esse algo que se desenrola não tem necessidade de você, nem dele, nem de vocês, mas é ainda outra coisa.

Se você aceita isso, então, naquele momento, o Abandono do Si será realizado e você poderá viver, realmente, não o eu sou, não aí,
onde ele está, não aí, onde você está, mas entrar no não eu sou, no não ser e na não consciência.

Quais são seus objetivos, os seus?

O dele não é o mesmo que o seu.

Não deve ali haver, simplesmente, uma sobreposição, mas uma superação do objetivo.

É apenas assim que um e o outro poderão conduzir o que É, além de todo ser, para a própria fonte do Ser, além mesmo da
consciência.

Assim, portanto, entre mais no Interior de si, como dele, sem ressonância exterior.

Enquanto há uma utilidade procurada ou desejada, concernente a esse mundo (você é, ainda, desse mundo, você é, ainda, limitada,
ele a chama ao Ilimitado, e você sabe disso), nenhuma influência deve exercer o que quer que seja.

Viva o que você É, não o que você foi, não o que você gostaria.

O melhor modo de prestar-se serviço e de Ser é, justamente, superar isso.

Não por qualquer coisa de pessoal ou uma identidade pessoal de ninguém, mas, efetivamente, como você o diz, para a Vida.

Cabe a você decidir.

Cabe a você aceitar o que é dado, o que é visto e o que, na finalidade, deve ser totalmente superado pelo Abandono do Si, tanto do
seu como do dele.

Mas, para ele, é mais fácil.

Aí onde ele está, não há a discriminação em ressonância com as relações e os apegos e com o corpo, com a história, com o passado.

Tudo isso não tem mais curso.

É uma chance inestimável.

Cabe a você ver: onde você se coloca?

Mas não se coloque em relação ao que é conhecido, em relação ao que a cerca, mas, unicamente, em relação a você, em você, além
de você.

Junte-se à Unidade, na qual nada pode interferir, quaisquer que sejam as relações, quaisquer que sejam as emoções, quaisquer que
sejam os apegos.

Nada disso existe.

Não se deixe levar para fora de você, por você ou por outro.

Viva o que se vive, sem nada mais procurar.

Eu diria, mesmo, que o simples contato, para além da relação, se você faz silêncio (se não há mais questões, se não há mais
interrogações sobre o sentido de quem pensa, sobre o sentido de quem é), então, tudo é visto, sem qualquer dificuldade, sem qualquer
questão, sem qualquer resposta, sem qualquer dúvida.

Olhe-se, para além do que flui: onde estão as dúvidas, quais são as dúvidas, por quê?

Não para encontrar para elas uma resposta, no exterior.

Transcenda a dúvida.



Transforme a dúvida e deixe-a de lado.

Lembre-se do que muitos Anciões disseram: a Inteligência da Luz, a Inteligência da Vida, a Inteligência da Onda de Vida.

Por que você quer substituir-se a Ela?

Onde está a necessidade de existência?

Onde está a necessidade de manter o que deve ser solto, inteiramente?

Eu não a convido a cessar todo contato, bem ao contrário, mas a entrar na intimidade do contato, no sentido do contato, e não em
qualquer tradução, aplicável a esse mundo, que não existe.

Você está no real do que existe.

Por que você quer puxar isso ao irreal?

Deixe fazer.

Deixe Ser.

Muito mais.

Não há relação.

Não há comunicação.

Há bem mais.

Não fique no romantismo.

Não fique na lembrança.

Ambos pertencem apenas a esse mundo.

E esse mundo passará, do mesmo modo que você passará.

Qual importância?

Não fique fixada.

Como você o diz: deixe fluir, mas não observe o que flui.

A partir desse instante, isso será.

E você viverá, inteiramente, o que há a viver.

É a isso que ele a chama, para além dele mesmo.

Quando você fala de companheiro, evoca dois.

Não há mais dois.

Aqui mesmo, como alhures (seja através do que você nomeia ele ou você), há outra coisa.

Esqueça-se da necessidade de persistir.

Esqueça-se da necessidade de ser, quer isso seja em uma história em uma lembrança ou em um contato.

A etapa de que eu havia falado está, efetivamente, consumada, mas não é por isso que tudo está consumado.

Coloque-se, sinceramente, a Pergunta: para que isso serve?

Para o que você deseja ou para o que É?

Determine-se na Liberdade.

Pergunta: pela manhã, ao acordar, o corpo que eu habito gosta de ficar deitado durante horas, imóvel,
calmo e tranquilo. Esse estado corresponde ao que vocês qualificam de meditação?

Quando é que eu teria nomeado a meditação como sendo isso ou aquilo?

Por que é que eu teria uma definição da meditação?

O que você quer ouvir sobre a meditação?

Qual é o objetivo da meditação, se é que isso seja uma meditação?

Será que é uma conveniência para consigo mesmo?



O que você tem necessidade de esquecer?

Será que, nesse estado, há uma satisfação, e quem é satisfeito?

De não ter que enfrentar o mundo, a Ilusão?

Ou será que, naquele instante há, para além da meditação, para além da calma, a instalação de algo que sempre esteve aí?

A única verdadeira questão está aí.

Não saber se isso é uma meditação ou um Samadhi porque, quer isso seja meditação ou quer isso seja um Samadhi, é preciso, aí
também, ir além disso.

O quer seu corpo?

É ele que quer repousar ou é seu espírito que põe esse corpo em repouso, no objetivo de viver algo, de manifestar algo?

Então, quer isso venha do corpo, quer venha de uma meditação, quer venha de um estado de Presença, qual importância?

Você deve superar isso.

Se seu corpo pede-lhe, aceite-o.

Se seus pensamentos ou seu espírito pedem-no, aí também, aceite-o.

Mas apreenda, efetivamente, que você nada É de tudo isso.

Não é porque o corpo vive uma disposição de espírito específica, ou porque o espírito induz algo de específico, no corpo, que você
deva manter a ilusão desse corpo e desse espírito.

Prostrar-se em um estado, mesmo os mais agradáveis, não é suficiente.

E, por vezes, isso pode, mesmo, ser um obstáculo, não por vivê-lo, mas por ali identificar-se.

Não seja isso.

Isso não quer dizer que você deva levantar-se, porque isso nada mudará no ponto de vista.

Você terá o mesmo olhar.

Apreenda, efetivamente, que o mental vai fazê-lo crer que, se você se atribui esse repouso, ou se o corpo pede-lhe esse repouso, você
vai aproximar-se do Absoluto.

É falso.

Enquanto você crê nisso, é a Ilusão de um desenrolar do tempo, porque o tempo de que você fala é pela manhã, ao acordar.

Você teria podido falar-me de outro tempo, ao meio-dia ou à noite, mas é, ainda, um tempo.

Portanto, isso não é real, porque é efêmero.

Não é a repetição da experiência (quer ela seja pedida pelo corpo ou pelo pensamento, ou pelo próprio Samadhi que se instala) que
vai resolver o problema porque, justamente, o problema é o corpo, e esse espírito.

Eles interagem, um sobre o outro, permanentemente.

Isso não é a Paz.

Isso não é o Samadhi.

Não é o fato de estar tranquilo assim que desvenda o que você É, além do ser, mas sim, justamente, a não identificação e, ainda
menos, a justificação disso.

Pouco importa que isso seja uma meditação.

Pouco importa que isso seja uma doença.

Pouco importa que isso seja sugerido pelo mental ou pela própria consciência.

Não se atrase nisso.

Se é para viver, viva-o.

Mas você não É o que vive isso.

Você É além.

Aceite vê-lo assim.

Não há qualquer finalidade possível em relação a isso.

Não é a repetição no tempo, nos dias, na hora que vai mudar o que quer que seja porque, assim que você sai daí, o que acontece?



Não é a repetição no tempo, nos dias, na hora que vai mudar o que quer que seja porque, assim que você sai daí, o que acontece?

Acontece que outras coisas acontecem.

Essas outras coisas acontecendo, aí também, fazem apenas passar e inscrevem-se no efêmero.

É o olhar que deve mudar.

Não é a experiência.

Nenhuma experiência é válida, porque toda experiência tem apenas um tempo, dura apenas um momento, como para a questão
anterior.

Não fiquem fixados na experiência, qualquer que seja o prazer, qualquer que seja o Samadhi, o que quer que seja percebido, ou não
percebido.

É preciso ir, amplamente, além.

Porque é por trás disso que se encontra a Verdade: aquela que não se move, que não muda.

Viva o que há a viver.

Não se faça a pergunta de saber se é uma meditação, se você está tranquilo ou não.

Não há qualquer culpa a ter ou a não ter.

Vá além do observador.

Vá além do que se vive no efêmero.

Aceite vivê-lo, mas não se contente com isso.

Aceite ver, nisso, o lado efêmero, como experiência.

O Absoluto não será, jamais, uma experiência.

Não haverá, jamais, preliminar ao Absoluto.

Não haverá, jamais, preparação para o Absoluto.

É algo que se move, a fim de encontrar a imobilidade.

Portanto, isso não pode ser favorecido por qualquer experiência, por qualquer estado, contato, relação ou outro.

Se você abandona tudo isso, verá que tudo é muito simples, tudo é fácil.

Como vocês dizem, tudo é evidente, mas na condição de suprimir as evidências que lhes pareçam normais, mas que são apenas
experiências.

A evidência de que eu lhes falo é a evidência do Absoluto, que não depende de qualquer tempo, de qualquer momento, de qualquer
instante, de qualquer experiência, de qualquer justificação, qualquer que seja.

Como eu o disse em nossas últimas conversas, nós somos, todos, Um, além da Unidade, no Amor.

Porque nós somos Amor, mas nós somos além do amor manifestado e criado aqui, além da experiência de amor.

Aceite viver os momentos os mais belos, como os momentos os mais hediondos desse mundo, que lhe propõe sua vida, no mesmo
estado, que não é um estado.

Porque, enquanto você é gratificado, ou enquanto é culpado, é o mesmo princípio que se exprime.

Não procure nem culpa, nem gratificação.

É nessa condição, nessas duas condições que você sairá de toda experiência, de todo estado, de toda consciência, mas, eu repito,
você é Livre.

Sua Liberdade é total.

Mas, enquanto a Liberdade é ligada a condições, é, verdadeiramente, a Liberdade?

Se você depende de um horário, se depende de uma pessoa (que não é mais realidade do que você é), como você espera poder
estabelecer-se no que você É, para além da consciência, nesse Final, nesse Absoluto?

É claro que vocês todos vivem experiências.

Elas lhes foram descritas (no comprimento, largura e no total) pelos Anciões e as Estrelas e os Arcanjos.

São etapas.

São momentos.

São verdades relativas que se exprimem, justamente, em função do estado da consciência: fragmentada, separada, dividida ou



Unificada.

Então, é claro, é mais agradável estar na Consciência Unificada do que fragmentada.

Mas não confie no que é agradável e, ainda menos, no que é desagradável, porque são qualificativos de um estado, mas você não é
nenhum desses estados, de modo algum.

Aceite ver a Verdade, a fim de Ser a Verdade.

Não aquela que depende de uma experiência, de uma circunstância ou de um tempo, mas aquela que É, de todos os tempos, que
engloba todas as experiências, tanto agradáveis como desagradáveis, todas as ilusões, sem qualquer exceção.

E, aí, você verá o que não pode ver.

Pergunta: minha vida, hoje, faz com que eu esteja pouco ativa e não me sinta implicada no mundo. Essa
não implicação é uma forma de negação, um modo de pôr-se em retração, uma falta de ancoragem, ou
devo refutar em bloco toda consideração sobre a forma que toma minha vida sobre esse mundo porque, de
qualquer modo, isso não releva do Absoluto?

Você tem a resposta nas últimas linhas.

Você mesma diz: «minha vida», «hoje», «meu corpo».

Você sabe, muito bem, que não É nada de tudo isso.

Então, o que quer que faça esse corpo (ação ou não ação), qual importância para o que você É, além do Ser?

Você mesma mantém o papel de observador, a autocontemplação de si mesma.

Há um amor de si que não pode desembocar no não Si.

Você É Amor.

Portanto, enquanto há amor de si, você não é Amor.

Você projeta e identifica-se à sua projeção.

Você mesma mantém a ilusão porque, após ter sido ativa, você tenta a inatividade.

E você se apercebe de que, aí também, tanto ativa como inativa, isso nada muda.

O observador continua aí.

Você se identifica ou a esse corpo ou ao que se desenrola.

E o que se desenrola faz apenas passar, como sua vida, como seu corpo.

Tudo isso deve ser varrido.

Não como uma rejeição.

Não como o fato de renegar essa vida, esse corpo, esse hoje.

Mas de ser além desse corpo, dessa vida e desse hoje que, como eu o disse, todos os três passam e passarão.

O observador existe, ainda.

Você está se perguntando – para prosseguir o que eu disse na última conversa – para saber se você é a corda ou a serpente, saber se
é o conteúdo ou o recipiente.

Mas você nada é de tudo isso.

E, no entanto, você é isso.

Mas não continue isso.

A autocontemplação no ego, como no Si, ativa ou inativa, a nada leva.

E você sabe disso.

É um beco sem saída.

Não há saída.

Tudo isso são experiências que, num primeiro tempo, favorecem o observador.

Mas, de algum modo, no Absoluto, não há qualquer observador.

Há apenas um jogo da própria consciência e, de momento, você participa do jogo da consciência.

Qualquer que seja sua vida, você não é essa vida.



Então, viva o que há a viver.

Viva o que você escolheu.

Aí também, não há que procurar qualquer gratificação e qualquer satisfação, qualquer culpa, porque o pensamento será, sempre, dual,
mesmo quando ele se pretende Unitário.

Porque o pensamento é discriminador, sempre.

Supere o pensamento.

Supere o observador, do mesmo modo.

Supere o corpo.

Não os rejeite, mas veja-os pelo que eles são: obstáculos.

Não se suprime um obstáculo.

Contorna-se ele, de algum modo.

Não se nega, não se quebra isso.

Aí também, é seu olhar e seu ponto de vista, apegados a esse corpo, a essa vida que se desenrola, que é uma projeção da
consciência.

Você não é qualquer de suas projeções.

De algum modo, redefina seu ponto de vista.

Não o inscreva em um tempo.

Não o inscreva em um espaço.

Ainda menos em um corpo.

Sua consciência está nesse corpo, mas você não é nem o corpo, nem a consciência que está nesse corpo, nem fora desse corpo.

Porque tudo isso evoca e manifesta, ainda, uma dualidade.

Dito diferentemente, não se interesse por isso, nem em um sentido, nem no outro porque, assim que você se interessa por isso, há ou
uma culpa ou uma gratificação.

Mas nem uma, nem a outra são a Verdade.

Porque elas decorrem, justamente, de uma circunstância.

E o que você É não depende de qualquer circunstância, seja desse corpo ou dessa experiência.

Efetivamente, saia de tudo o que é conhecido, através desse corpo, através de sua ação ou de sua inação.

Isso volta ao fato de aceitar não mais procurar.

De apreender que nada há a procurar.

Quem procura?

E, sobretudo, quem encontra?

E, enfim, quem encontra o quê?

Ainda, o efêmero.

Ainda, os limites.

Ainda, o conhecido.

Deixe-se levar.

Isso não quer dizer permanecer na cama ou ser inativo.

Deixar-se levar pode realizar-se sendo extremamente ativo.

Porque você sabe, naquele momento, que não é você que age.

Saia do problema da identificação.

Você não é o problema, não mais do que a recompensa, não mais do que a culpa.

Tudo isso representa jogos.



Esses jogos que são programados pelo eu ou pelo Si.

Porque sem eu, sem Si, há o não Si.

E todo o resto seguirá.

É claro que você pode brincar de participar, dando-se a ilusão de ser mestre e de controlar.

Enquanto você crê controlar ou ser o Mestre, o Absoluto é escondido, para você.

É preciso superar a sabedoria.

O que você exprimiu traduz, de algum modo, um apego ao efêmero, à sua vida, a esse corpo.

O próprio apego cria a dependência ao efêmero e, portanto, à experiência.

E é sem fim.

Admita, claramente, o que, para você, é válido.

E, como você disse ao final de sua questão, a resposta ali está contida, porque você sabe disso, profunda e intimamente.

E, no entanto, há algo, em você, que quer exprimir e manifestar o inverso.

Por quê?

De quê você ainda duvida?

De quê você tem medo?

O que é que freia?

É tudo.

Olhe, sem culpa, sem julgamento, porque o que aparece no âmbito de sua visão – aquela de sua consciência – favorece a integração,
a superação, a transcendência, mesmo, de uma consciência para uma não Consciência.

E não veja esse «para» como um deslocamento.

Não é, tampouco, como eu o disse, uma exclusão, mas uma inclusão.

Você quer Ser o que inclui ou o que exclui?

Experiência ou Absoluto?

Conhecido ou Desconhecido?

Ativo ou inativo?

O ativo de que eu falo não é a ação.

O inativo não é, tampouco, a não ação.

É além.

Pergunta: apesar de uma intuição e uma aspiração profunda ao Absoluto, comportamentos que bloqueiam
e afastam do Absoluto aparecem, frequentemente. Por quê?

Porque, a partir do instante em que você tem a intuição do Absoluto, a partir do instante em que você aspira ao Absoluto, o que vai
fazer o ego?

É claro, ele vai encher-lhe a cabeça como um desejo inacessível, ele vai afastá-la disso.

O Absoluto não é nem ligado a uma intuição, nem a uma aspiração.

Ele a faz refutar tudo o que é da ordem da consciência efêmera.

Você não pode perseguir o objetivo do Absoluto.

Caso contrário, ele se afasta, do mesmo modo que quando você o refuta ou quando o nega.

O Absoluto não é concernido por você.

Ele não é concernido por sua aspiração, por sua intuição.

Você deve depor as armas, parar de procurar, Abandonar-se a si mesma.

O Absoluto não será, jamais, uma busca, jamais, uma procura, jamais, uma intuição, jamais, uma aspiração.

Ele não pode, jamais, ser revelado à sua consciência, enquanto a consciência está aí.



Então, é claro, você tem bom jogo de falar de sua consciência que tem a intuição disso.

Mas, como você observou, isso nada muda.

Do mesmo modo que enquanto você vive a aspiração.

A potência da aspiração para ser isso não é a mesma para todo ser humano.

Alguns seres – e eles são raros – puderam ter tal tensão para isso.

Mas a tensão não é a aspiração.

O ponto de vista não é o mesmo.

Portanto, pare de buscar, pare de ser aspirada, pare de ter a intuição disso.

Contente-se, simplesmente, de Ser esse Absoluto.

Enquanto há intuição e aspiração, é uma projeção, aí também, da consciência, para um objetivo.

E esse objetivo é inscrito no tempo e, como tudo o que é inscrito no tempo, não é real, porque isso muda e desencadeia, em você, algo
que você experimenta, é claro, pelo jogo da consciência.

Isso se chama a frustração.

E, quanto mais você tem a intuição, mais é frustrada.

E isso vai afastá-la, sempre mais, do que já Está aí.

O Absoluto não é uma conquista, não é uma experiência, não é um estado.

É esse Final, que se desvenda a partir do instante em que você aceita, além de todo tempo, que não há aspiração, que não há intuição
em relação a isso.

Você deve capitular, porque a aspiração e a intuição são apenas o reflexo da consciência, do Si ou da pessoa, nada mais.

Tudo já Está aí, em você, porque é sua natureza, é o que você É.

Portanto, não pode existir aspiração ou qualquer intuição, porque isso continua o mental ou um desejo, o que é pior.

Nada há a desejar, uma vez que já está aí.

O mental leva-a ao inverso de sua aspiração e de sua intuição.

E, quanto mais elas crescerem, mais o mental vai afastá-la disso, conduzindo-a a viver coisas desagradáveis, que são apenas o
reflexo da frustração.

Em seu caso, não há dúvida nem medo, mas, simplesmente, a frustração.

Se você aceita ver isso, compreenderá a futilidade da intuição e da aspiração que a conduz, exatamente, ao oposto do que você quer,
porque o Absoluto não é uma vontade, nem um querer.

Então, deixe cair todo querer.

Se você aceita Abandonar-se, verá que o Absoluto já está aí: é o que você É.

Você não é mais suas frustrações do que sua aspiração e, ainda menos, sua intuição.

Uma intuição correta serve apenas nesse mundo (para fazer boas escolhas, por exemplo).

Mas o Absoluto não é uma escolha.

Ele não é desse mundo.

O que você espera ali encontrar?

Você pode encontrar apenas a frustração, cada vez maior.

Nenhum ser pode conduzi-la ao que você já É, se não é aquele que quer afastá-la do que você É.

Torne-se consciente de que há apenas um único mestre e torne-se consciente, depois, de que esse mestre é ridículo, porque ele erige-
se naquele que sabe, naquele que tem a intuição, naquele que aspira.

Apreenda isso.

E isso não é um esforço a fazer.

Não é um trabalho.

Não é uma ascese.

É muito simples.



É muito simples.

A frustração leva-a à complexidade.

E o que é complexo não é Absoluto.

A complexidade pertence à consciência e seu desdobramento, de mundo em mundo, de Dimensão em Dimensão.

Vá além.

Faça cessar todos esses jogos.

Não aspire a nada mais.

Não tenha mais intuição.

Faça calar isso, esquecendo-se disso (não se opondo a isso), e você verá que já está aí, desde sempre, antes mesmo que você
existisse aqui.

Seu você, seu Si identificou-se a essa busca, a essa intuição, a essa aspiração e, portanto, você mesmo põe uma distância que não
existe, você põe um tempo que não existe, um espaço que não existe.

Você mesma cria isso.

Veja-o, sem culpa, sem hipocrisia.

E, a partir desse instante, você o viverá.

Diga-se que é simples.

Se devesse permanecer uma única intuição antes que ela desaparecesse, é esta: é simples.

E substitua a aspiração – se você é capaz disso – pela tensão.

E, se a tensão não pode fazer-se, então, Abandone-se.

Se, no instante, você é capaz de dizer-se, em verdade: «não importa», nada mais haverá a manter, nada mais a buscar, nada mais a
esperar, nada mais com o que estar em acordo ou em desacordo.

O Absoluto ali Está.

Você ali Está.

Lembre-se de que, para o ego e o mental, o último passo parece terrivelmente difícil, porque há a perda, porque há o Abandono.

Você se sente Abandonada, só?

É um muito bom sinal.

Um melhor sinal do que a intuição e a aspiração.

Mas não se apegue a isso, tampouco, deixe passar tudo isso.

Pergunta: Por que é tão difícil permanecer nessa liberdade infinita que, por vezes, exprime-se através de
mim?

O que é que diz que é difícil?

A resposta está no segundo termo da pergunta porque, o que se exprime, através de você, quer, efetivamente, dizer que você é
atravessada por algo e que, aí também, você mesma se coloca como observador e, portanto, na distância.

E perceber essa distância criada, o que acentua, para você, essa noção de dificuldade, porque você quer permanecer exterior e
observador.

Portanto, é difícil: você observa o que acontece, mas não se torna o que acontece, que é Absoluto.

Nada há de difícil.

Apenas você é que é difícil, no que você não é.

Então, por momentos, as resistências caem.

E, quando as resistências caem, você fala de liberdade infinita.

Mas quem observa essa liberdade infinita?

Quem sente essa liberdade infinita?

Justamente, o que impede que ela seja a Verdade Absoluta.

Há apenas você, e você mesma.



Se você observa essa liberdade infinita, se a sente, você não é Livre.

A experiência que é vivida – porque, se isso acontece, continua uma experiência – não pode, é claro, torná-la Livre, porque você já é
Livre.

Você É, já, isso.

É, simplesmente, aquele que observa, que fez uma experiência disso, e não uma realidade do Real, e não o Absoluto.

Há, em algum lugar, uma distância que permanece.

Quem põe a distância?

Será que é o Absoluto?

Ou você?

Quem impede a instalação, a revelação, se não é o observador, que se compraz em sua observação e faz algo de exterior, faz disso
uma experiência, um estado que passa?

E há, sempre, escondida por trás disso, a vontade de se perceber.

Ora, o que é que se apercebe ou que percebe, se não é a consciência?

Não há, portanto, não consciência.

Você continua estabelecida no «eu sou».

É isso, precisamente.

O observador está presente.

Por vezes, há o testemunho.

Mas é o mesmo princípio: há uma distância, há uma experiência, há um estado, mas não há perenidade.

Vá além do que você vê, além do que crê.

Não fique fixada.

É o Absoluto que é imóvel – não você – no que se move ou no que está fixo.

Toda experiência pode parecer boa a realizar e a viver, mas é um instante em que todas as experiências devem ser transcendidas, a
fim de, justamente, não mais ser, simplesmente, uma experiência, simplesmente, um estado que passa.

Você é Eterna.

Você é Absoluta.

Então, Libere-se, porque você já está Liberada.

E, se aceita isso, você compreenderá que falar de Liberdade infinita nada quer dizer.

Você é, realmente, Livre apenas se aceita que já está Liberada.

Naquele momento, você apreenderá que não há nem infinito, nem finito.

Resta apenas o indefinido e o indefinível.

O Absoluto é, também: nenhuma definição pode conter ou explicar o Absoluto.

Apenas mostrando-lhe onde não há lógica real – mas apenas uma lógica aparente – é que eu posso dar-lhe a apreender a Verdade
Absoluta (e não relativa), porque o próprio fato de falar de Liberdade infinita, que não dura, mostra-lhe, sobretudo, que você está
confinada.

Não culpe.

Veja-o, simplesmente, porque é simples.

Não há qualquer dificuldade, exceto aquela criada pelo mental.

Quando você dorme, você pode dizer que está na liberdade infinita?

Não: você desaparece.

O Absoluto está aí, porque o mundo desapareceu.

Não é, simplesmente, uma diferença de nuance ou de compreensão.

É o olhar limitado ou ilimitado, um olhar finito ou infinito.

Mas, aí também, o verdadeiro olhar não é nem finito, nem infinito: ele é Absoluto.



Mas, aí também, o verdadeiro olhar não é nem finito, nem infinito: ele é Absoluto.

Ele não pode estabelecer distinção, diferença, separação.

Isso, você o É.

Veja, simplesmente.

Porque a Simplicidade é a Porta da Transparência e, sobretudo, da Espontaneidade, aquela que surge assim que o mental não tem
mais referência nem referente.

Favoreça isso.
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Pergunta: Desde que eu escuto as suas conversas, eu fico cada vez mais na aceitação do que me propõe a
vida, o que me permite evitar o processo de ação/reação, mas muitas vezes eu me esqueço de aplicar a
técnica da refutação.

Não há caminho.

A refutação não é uma técnica.

É uma conduta que faz mudar o olhar, que desconecta o mental (como eu o disse).

Já está muito bom não manifestar a ação/reação.

O que você constata e as palavras que eu emprego demonstra que você é o observador.

Você não está mais no palco do teatro, mas você ainda está instalado na poltrona assistindo.

O único modo de se levantar da poltrona, de sair do teatro, para ver que o teatro não existe, é a refutação.

Saia da constatação, assim como você saiu da ação/reação.

Instale-se além da constatação, porque constatar é colocar uma distância, também.

É manter, de algum modo, o prazer do observador, daquele que assiste à peça de teatro.

Você saiu do personagem e então a vida se desenrola, os diferentes atos da peça exibem-se.

Se você constata, significa que você observa.

Resta-lhe refutar, ainda este papel, ainda esta função.

Porque, enquanto houver uma função, há persistência do efêmero.

Beneficie-se da paz que pode resultar da ausência de ação/reação não para satisfazer-se com isso, nem para ficar insatisfeito, mas,
simplesmente, para refutá-lo.

E, para você, há um perigo, porque você não atua mais na peça de teatro, você assiste a ela.

Para você, é uma situação arriscada, perigosa.

É aí que é preciso levar a refutação.

Naturalmente, você esquece.

Você não é aquele que esquece.

É o mental que o faz esquecer, porque ele fica satisfeito com esta observação, com este estado de testemunha, do Si, se você preferir.

No Si, há ainda modelos (o CRISTO ou quem você quiser).

Supere o modelo.

Rejeite todas as crenças, sem qualquer exceção.

Refute-as.

Restam ainda crenças e são as suas crenças que se opõem, não você.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1449
http://portaldosanjos.ning.com/


A oposição leva à constatação.

A constatação leva à testemunha, mas a testemunha não leva ao Absoluto.

A refutação permite ao Absoluto manifestar-se, nesta forma, nesta consciência.

É o momento em que não há mais, tampouco, espectador, não há sequer mais teatro.

Eis ao que eu o convido.

Pergunta: Como estar na Graça e no Amor para acolher este novo ser que se revela no meu corpo físico,
para deixar trabalhar a Onda da Vida, para estar lúcida das mudanças em curso, sem me deixar ser tomada
pelas ligações de apego mãe-filho?

É muito simples: não se coloque mais esse tipo de questão porque todas essas questões reforçam-na na Ilusão.

A Graça não precisa de você, assim como os apegos.

Você nada é de tudo o que você vive.

Você É o que está sendo vivido: a Onda da Vida.

Nenhuma ligação pode tranquilizá-la.

O apego pertence a este corpo, na relação mãe-filho.

Isso está inscrito no saco de comida.

Você está submissa a este saco de comida, às suas programações, aos seus engramas.

Isso é o seu cérebro, mas não é você.

Da sua consciência sai uma outra consciência que é formada às cegas do seu corpo, a partir do seu corpo.

E você se crê proprietária ou responsável.

Quando muito, você pode dizer que o que lhe pertence é um outro saco de comida que sai de você, que você criou.

Mas você não criou a consciência que está dentro dele.

Ela não pertence a você, de maneira alguma.

Sem isso, você mantém a ilusão da carne da carne.

A Graça não tem o que fazer desta carne, porque a Graça É.

Ela não é levada pela carne, mesmo expressando-se através da carne.

Isso não é a mesma coisa, não é a mesma relação, não é o mesmo olhar.

Aceite simplesmente que isso se desembarace, mesmo sendo você que o criou, originalmente.

Será que é você que fabrica isso?

Isso é fabricado tão somente porque é a inteligência que há no saco de comida que está programada para isso: reproduzir-se.

Mas você, você tem necessidade de se reproduzir?

O que é que você reproduz?

Há sempre, no nascimento de uma carne, a partir de uma carne, um conjunto de histórias, um conjunto de projeções que criam apegos,
através de ideais ou de medos, é a mesma coisa.

Beneficie-se desta experiência (porque, aí também, ela é efêmera, ela dura nove meses) para ver o que é isso, o que isso vem
despertar em você, preencher em você, ou atemorizar você, porque você não é isso.

Você É o Amor e você cria o Amor.

Será que este Amor lhe pertence, no entanto, sabendo que o Amor é Livre e torna Livre?

Caso contrário, isso permanece humano e, portanto, efêmero.

O que você vive é, de algum modo, um desafio ou, se você preferir, uma experiência.

Aí também, não fique presa a esta experiência e ao que ela induz como apego à carne.

Considere isso, efetivamente, como uma Graça ou uma Dádiva.

Mas não pare nisso.

Eu a lembro de que, para a Onda da Vida, assim como para a Graça, justamente nada há a fazer.



Não é mais uma questão de fazer, nem uma questão de ser, mas, sim, uma questão de não ser.

É a visão limitada que a impossibilita de conhecer esta Consciência que, no entanto, está em você (onde ela estava antes?), que criou
o apego, que criou a responsabilidade e a dependência.

Ame o que você criou, o que você É, mas com um Amor que esteja além de uma projeção, embora sendo uma criação da sua carne.

Deem-se conta dessas ligações que todos nós denominamos, encarnados, antes de sermos Absolutos: “amor”.

Porque nós não conhecíamos outra expressão, até o Absoluto chegar aí.

Você toma consciência, além da consciência.

E aí, tudo fica simples.

Porque você não é este corpo.

Então, como você poderia se projetar nesse corpo, que foi criado a partir deste corpo?

Isso vale também para os pensamentos.

Isso vale para todos os apegos.

Caso contrário, isso não é o Amor, é uma fraqueza.

O Amor é vigor.

Então, simplifique, porque isso já é simples.

Como em uma resposta anterior: é tão simples que isso parece, para o ego, um absurdo.

Lembre-se de que há o olhar para mudar.

Não este corpo, que vive o que é para viver, que foi desejado ou não.

Aí também, não voltem apenas à pergunta e à resposta.

Eu diria até mesmo: discordem disso.

Seria preciso chegar à conclusão de que o que acontece na sua carne é, em algum lugar, uma reprodução, mais ou menos conforme
com as suas projeções, com as suas expectativas, com os seus desejos e também, é claro, com as projeções, com as expectativas e
com os desejos do que está aí.

Mas nada mais.

A Liberdade está aí e põe fim a todo apego, o que não impede (muito pelo contrário) a ligação de Liberdade do Amor (que vocês
denominam Vibral) e mesmo do Absoluto.

Eu diria até que isso pode ser, de algum modo, condições propiciadas (como você diz) pela Graça e pela euforia que é secretada por
este corpo de alimento, durante este estado que não é nada mais do que o instinto de preservação (visando, simplesmente, o que é
nomeado o amor filial ou materno não levando, de qualquer forma, ao desaparecimento da espécie humana).

Nada mais e nada menos.

Não se deixe enganar por esse mercado de tolos.

Isso não impede de amar, mas não é mais o mesmo amor.

Não há mais apego, se você vê-lo assim.

Há Liberdade.

Pergunta: Desde que eu reencontrei a Consciência de quem eu sou e que eu me abandonei à Inteligência
da Luz, tudo é simples e fluido e o pequeno “eu” cada vez menos assume o lugar. Isso seria a
Transparência?

O fato de constatar (o fato de ter uma constatação) prova a existência do observador que substituiu o eu ou o ator.

Obviamente, essa constatação não é suficiente.

É preciso, aí também, se tal for o que você deseja (não como aspiração ou vontade), aceitar deixar isso se extinguir.

A vida, então, irá se desenrolar, não mais somente sob a ação da Inteligência da Luz, mas, muito mais, no Absoluto.

Esta forma não ficará mais limitada a esta consciência, a esse eu que se vai ou a esse Si que se instala, mas ela irá envolvê-los em
algo que é, digamos, muito mais amplo e muito maior (se tanto é que podemos falar de tamanho).

Cabe a você ver se você quer terminar a fragmentação e, portanto, ser Transparente.

Enquanto existir um Si, existe um espelho que mostra a você o que é para ver.



A Transparência é a ausência de espelho já que a Transparência consiste em deixar atravessar-se, na totalidade.

A instalação da Transparência e da espontaneidade excede largamente o Si ou a Fluidez.

A Transparência é um estado onde nada é parado, nem mesmo o estado em que se está (que não é mais um estado).

Aí está o Absoluto.

Eu diria que o Si dá a Clareza e a Precisão porque o palco do teatro fica iluminado.

Mas eu a lembro de que não há nem teatro, nem palco.

É, portanto, você que deve ver se você permanece em meio à Clareza ou se outra coisa se revela a você, muito além da Inteligência da
Luz, mas no que permite revelar o que sempre esteve aí, além da Clareza.

O Absoluto é assim.

Mas, na sua pergunta e na sua constatação, há uma instalação da Consciência nesse Si.

Não pode ali haver percepção da não Consciência.

Você está, portanto, instalada na Alegria (na persistência do Si), ilusória, ela também.

É preciso sair da contemplação.

Então, a Transparência chega porque nada mais há para olhar, nem nada para ser, exceto o Absoluto.

Mas cabe a você ver o que se manifesta.

A Transparência, aliada aos outros Pilares do que foi nomeado os Pilares do Coração (com a Integridade, a Infância, a Humildade e a
Simplicidade), é a característica do Si.

A Transparência vai além disso já que nada é parado, nada é definido, nada é identificado.

Não há mais Si.

Não há mais eu.

Não há um eu que se afasta e um Si que se instala.

Mas, é livre a você (porque é a sua liberdade) continuar a constatar e a se instalar na constatação ou então superar, digamos, a
constatação.

Aí está a Transparência, mas não antes, mesmo se a Transparência fizer parte da própria definição do que vocês denominaram os
Quatro Pilares.

Transparecer é ir além do parecer e além do ser.

Ser Transparente é não mais existir, não mais interferir, não mais inferir, não mais ser.

Mas, mais uma vez, você é livre.

Mas você é livre de quê?

Simplesmente do que você decidiu, do que você estabeleceu.

Mas essa não é a verdadeira Liberdade.

Isso são liberdades efêmeras porque elas irão desaparecer quando o seu corpo de alimento desaparecer, quando os seus
pensamentos desaparecerem.

Então, naquele momento, o que você vai se tornar?

O que você vai ser?

Você prefere aguardar ali ser para colocar a questão (quando você não puder mais se colocar questão) ou você quer ter a resposta
agora?

É você quem decide.

É você quem tem a chave.

Porque não há chave.

Não há porta.

Tudo depende de onde você se coloca.

Tudo depende onde você está (ou não está).

Mas eu agradeço pela sua constatação.



Mas eu agradeço pela sua constatação.

Porém eu sou obrigado a dizer que tudo isso a torna Transparente, mas não é a Transparência.

Esteja consciente disso.

Porque a Transparência total não pode existir, nem no eu, nem no Si.

Ela apenas é Verdade quando você sai de tudo o que é efêmero.

O Absoluto é Transparência total.

Porque mais nenhum espelho existe.

Mais nenhum sentido do eu ou do Si existe.

Tudo é instalado no não ser, na não consciência.

Mas o resultado é o mesmo.

O que você quer ver subsistir?

E o que pode subsistir?

O que é da ordem do relativo e da ordem do Absoluto?

O que continua?

O que cessa?

Constatar é, talvez, um dos últimos degraus da escada.

Mas você é livre para considerar que essa seja a finalidade e se contentar com isso.

O Absoluto tem todo o tempo já que ele está fora do tempo.

Não você, no que ao que você está identificada, nas suas constatações, no Si.

Cabe a você ver se você deseja se colocar essas questões ou ignorá-las.

Cabe a você saber se o que você vive é conhecimento ou ignorância.

Em relação ao quê?

E em quê?

Será que isso a satisfaz (e irá satisfazê-la amanhã), independentemente do que você observa, independentemente do que você
constata?

Obviamente, o Si, comparado ao eu, é infinitamente mais Transparente.

O eu é opaco.

O Si é Transparência, não total, mas Transparência.

Cabe a você ver.

A sua situação depende de você mesma.

Mas, tome cuidado para não qualificar o que não tem qualificativo: o que é o caso do Absoluto.

Pergunta: Bastante ancorada na materialidade, o Si me parece inacessível. O Absoluto sequer é
conceituoso, concebível. Eu experimento, nesse momento (pela leitura dos seus ensinamentos), um
sentimento de desânimo e, até mesmo, de rejeição. O que, na personalidade, se opõe e como superá-lo?

Você mesma disse: a materialidade, o fato de querer conceituar o que não pode ser conceituado.

Portanto, é óbvio que a materialidade e a personalidade queiram rejeitar.

Você não pode conservar o ponto de vista da personalidade a aceitar isso.

Se você afirmasse isso, seria falso.

O que você disse está correto.

Você não está pronta para deixar o que você acredita ser.

Você está, visceralmente, apegada à sua pessoa.

E então, estando apegada, por qual razão iria querer aceder a algo que a libertaria?

Nenhum conceito, nenhuma ideia, nenhuma alegria, pode sair daí.



Não procure conceituar, nem, menos ainda, aceitar.

Você precisa, primeiro, sair do inferno, ou seja, do seu confinamento: de crer neste corpo, de querer possuir o que quer que seja.

Você sequer possui o seu corpo pois você não é ele.

Quando você aceitar que este corpo é apenas um confinamento (uma ilusão, uma aparência), então você poderá se colocar a questão
do conceito ou da ideia.

Mas, agora, eu lhe digo que o Absoluto não é, nem um conceito, nem uma ideia, nem assimilável.

Porque você está limitada em sua visão, em sua percepção.

Porque você se apoia no corpo e na própria materialidade: uma transformação da materialidade, da personalidade.

Não há continuidade.

Não há possibilidade e ainda menos conceito e muito menos coisa percebida.

Não há, portanto, solução vislumbrável, nem mesmo desejável.

É-lhe preciso rejeitar, até mais, porque rejeitando significa que você não compreende.

E quanto menos você compreender, mais você será Livre.

É justamente o fato de acreditar compreender este corpo (suas ações, sua vida) que a confina no limitado, porque você tem medo.

O Amor não é o medo.

Por mais que você tenha amado o seu corpo, não irá permitir-lhe superar o corpo.

Por mais que você tente amar a personalidade, transformá-la em algo de melhor.

Mas não é você quem age assim, em sua Eternidade.

É porque você está identificada, demasiadamente, no limitado.

Mas o seu corpo está limitado no tempo e no espaço (neste período).

Ele não tem necessidade de você para existir: ele existe em outros lugares.

O melhor serviço que você possa lhe fazer é deixá-lo evoluir sozinho (sem interferir) e você irá constatar, então, que nenhuma
manifestação física pode aparecer.

É você mesma quem cria as suas próprias manifestações físicas.

Não há karma.

Não há causa, exceto si mesma.

É isso que você recusa ver na cara.

Então, você vai buscar em outros lugares: no ontem, em uma causa.

E você se mantém, assim, nos contextos deste corpo, na ação/reação.

E você crê que você vai poder desembaraçar-se desta ação/reação compreendendo a reação à ação.

Mas de onde veio a primeira ação, se isso já não era uma reação?

Você está, já, aprisionada e você se aprisiona ainda mais.

Amar é ser Livre.

Não é aprisionar-se.

É abrir o que está fechado.

É não mais aceitar estar fechado ou aprisionado.

Não há qualquer solução enquanto você estiver na prisão, mesmo se você colocar belas cortinas, mesmo de você mudar a mobília,
mesmo se você mudar de pensamentos, mesmo se você compreender.

Eu a convido a não mais compreender.

Eu a convido a deixar toda forma de conhecimento do que existe neste mundo.

Porque, senão, você vai fortalecer as resistências.

Você vai reforçar o sofrimento enquanto você acredita liberá-lo.



Saia da prisão, primeiramente.

Veja a prisão.

Não existe chave escondida no interior da prisão.

É você que dá corpo à prisão, pela vontade de compreender, pela vontade de apreender o que pertence apenas a esta própria prisão.

O Amor não está aí.

É um estágio acima (se eu puder me exprimir assim).

O Amor não está na prisão.

Enquanto você visar uma perfeição deste corpo, desta pessoa, você está na ilusão, em algo que irá passar.

A única satisfação durável é Eterna: ela é o Absoluto.

Ela é efêmera no Si.

Enquanto você acreditar e esperar uma melhoria do que quer que seja deste corpo, dos seus pensamentos, ou aceitar um conceito
(que não é conceituoso) ou admitir uma ideia (da qual você não pode ter ideia), você irá pregar uma peça em você mesma.

Então, obviamente que você rejeita o que eu digo e você apenas pode rejeitá-lo.

Mas se coloque a questão de quem rejeita: evidentemente, o que é limitado, o que recusa ver os limites e os contextos caírem porque
há um apego visceral à materialidade nisso que ela tem de mais sólida aparência, de mais permanente aparência.

Mas tudo isso são apenas aparências.

Se você olhar, objetivamente, o seu saco de comida irá falecer.

O que você vai se tornar, naquele momento?

Como você vai considerar a matéria?

Qual matéria quando não houver mais matéria (não aquela que você conhece)?

É como se você quisesse construir um edifício muito alto em um solo totalmente instável (que você acredita ser estável).

Você acredita que você pode reforçar o solo, mudar o solo, mas isso é falso.

Se a hipótese é falsa, você apenas irá construir sobre areia movediça e o edifício vai afundar.

Nada há a construir,

Há que descontruir tudo, pela refutação.

Mas a materialidade ali se recusa, como o mental, porque apenas o mental para fazê-la crer na materialidade.

Nada é válido, aí dentro.

São apenas ideias, apenas conceitos falsos.

Por que aderir a conceitos e ideias que são falsos?

Aí está a causa do sofrimento e da manutenção da ilusão.

Se você ouve o que eu digo a você, então rejeitá-lo será ainda mais forte.

Mas eu posso afirmar a você que a rejeição e a violência são o caminho certo, enquanto você estiver na prisão.

Não é pacificando o que é ilusório, não é abrandando o que é ilusório, não é se embelezando na prisão que você vai sair da prisão.

Você melhora o contexto, mas você não elimina o contexto.

A Liberdade está em outros lugares.

Como você pode pretender ser Livre, ou ser melhor, no que é efêmero, no que está confinado, no que está limitado?

Você não vê, por si mesma, as oscilações que vão de um muro ao outro, de uma interrogação à outra?

Você não é isso: você é a Liberdade, você é Amor.

Todo o resto não tem qualquer consistência.

E, sobretudo, a materialidade.

Isso é areia movediça das piores.

Eleve o seu olhar.



Eleve-se e você verá que o edifício se constrói independentemente de tudo o que você decidir.

Abandone este medo, esta necessidade de controlar ou de se sentir segura na materialidade.

Isso não tem qualquer sentido.

Isso é apenas peso.

Isso é apenas densidade.

Há um medo do que é elevado.

Em última análise, você busca a Liberdade, mas você tem medo da Liberdade.

Você queria que a Liberdade se encontrasse na matéria: esqueça isso.

Tente ver de outra forma.

O amor da matéria não é o Amor, visto que a matéria é Amor, já.

Ela não tem necessidade do seu amor.

A Ilusão é Amor.

Mas ela não tem necessidade de você: isso é um sonho, uma projeção, uma ilusão.

Você quer dar peso ao que já tem demasiado peso.

Quem a obriga a agir assim?

O que, em você, se opõe à sua Liberação que já está aí?

Continue a rejeitar, continue a recusar: isso cria forças de atrito na Dualidade, na ação/reação.

Então, a prisão irá queimar.

Aquele que chega no final de um beco sem saída dá necessariamente meia volta para apreender-se de que não há beco sem saída,
nem caminho.

Mas é preciso ter criado o caminho e o beco sem saída, antes, para perceber que isso não é nada.

O Absoluto não é nem conceito, nem ideia, nem o que quer que seja, mas ele os inclui.

Não há exclusão: é você que se exclui do Absoluto.

Ele sempre esteve aí.

Querendo ter uma ideia, querendo conceituá-lo, você quer fechá-lo na Ilusão.

O Absoluto deixa livre a ilusão: ele a inclui.

Não é perfeitamente a mesma coisa.

Não é o mesmo movimento.

Não é a mesma imobilidade.

Você vê o que eu quero dizer?

E não me responda.

Permaneça em você (em suas certezas) e veja o que eu lhe disse.

Depois, releia-o e você será obrigada a concluir e a ver onde se encontra o absurdo e a absurdez.

Você não é nem absurdo, nem absurdez.

E ainda menos matéria.

Ainda menos física.

Por que querer acreditar no que não é verdadeiro?

Por que fingir uma verdade que não tem qualquer sentido, qualquer lógica?

De onde isso vem?

De onde isso veio a você?

É muito simples: você reivindica estar apegada ao que lhe dá mais medo: à encarnação.



Há, portanto, uma não encarnação, contrariamente ao que você define.

E o corpo se manifesta para mostrar a você a sua não encarnação: aí está o confinamento.

Em nenhum outro lugar.

Porque, por querer ver as coisas tais como elas são, você vê apenas uma aparência, apenas o que lhe mostra o seu mental (e os seus
conceitos e as suas ideias)

Abandone as ideias e os conceitos: você verá que não há prisão senão aquela que você construiu.

Pergunta: Eu tenho a impressão de que todas as questões que eu posso formular são estúpidas.
Entretanto, eu tenho tendência de dizer “sim mas”. Por quê?

Esse é o aspecto discursivo em você: a instalação, ao nível da discriminação, do seu próprio cérebro habilitado a sempre responder
“sim mas”, sim e não, sim ou não (é o mesmo princípio).

Há o que é bom.

Há o que é ruim.

Para você ou para o outro?

Há o que é verdadeiro e há o que é falso.

E para você, isso tem valor de Absoluto.

Mas o Absoluto é considerar que nada é verdadeiro e nada é falso.

Tudo depende do ponto de vista.

E a palavra que você empregou: você tem uma impressão.

Mas como você quer fazer de uma impressão, a Verdade?

Uma impressão é algo que passa.

As suas impressões mudam em função de um monte de fatores que não pertencem a você e que pertencem a você.

O “sim mas” é apenas a expressão da Dualidade da personalidade.

Porque a personalidade sempre tem medo de se enganar.

E ela tem razão: ela sempre se engana.

De onde o “sim mas” ou o “não mas” (isso nada muda).

Isso será sempre assim, em meio à personalidade.

É o espectador que começa a compreender (e a viver) que há um espectador, ou um observador.

Ele saiu do ator.

Mas, sendo observador, ele quer mesmo assim mudar o ator, mudar a iluminação.

Daí vem o “sim mas”: do intelecto.

Do que passa seu tempo a discriminar, a classificar, no bem e no mal, no verdadeiro ou falso, criando assim (e mantendo) a Dualidade,
permanentemente.

É um hábito de funcionamento.

Nada mais.

Muitas vezes forjado pela educação, pelo ensinamento e pelo meio familiar.

Nada mais.

O “sim mas” não leva a parte alguma, assim como o “não mas”.

Porque você não pode se apreender do que é verdadeiro ou do que é falso, exceto nas leis deste mundo: se você solta uma pedra, ela
cai.

Ela não vai subir: é verdade.

A pedra não existe: é verdade.

Onde você se coloca?

Portanto, a pedra não cai.



É falso.

Aceite que qualquer ponto de vista (que qualquer “sim mas”, que qualquer “não mas”, “sim”, “não”) é apenas aplicável em meio à
realidade deste mundo que não tem qualquer substância, qualquer essência, exceto aquela que anima você.

Onde você quer Ser?

E, aliás, onde você É?

A impressão conecta a Intuição.

Ela remete a uma escala de valor, a um julgamento de valor (no bem e no mal) e irá levar, sempre, a experimentar o “sim mas” ou o
“não mas”.

Isso quer dizer que quando você dá dois passos à frente, você dá um passo atrás.

E, finalmente, você não se mexe.

Mas não da imobilidade do Absoluto.

Que isso seja um à frente e dois atrás, não muda nada.

Há tergiversação.

A tergiversação quer dizer: hesitação, ausência de certeza e, portanto, oscilação, manutenção da ilusão pela interrogação do mental,
do intelecto.

Cabe a você ver se é possível depor as armas porque o Absoluto não é um combate.

É, justamente, o momento em que você depõe as armas: o intelecto, o conhecimento intelectual, as crenças.

Porque as crenças são armas de destruição do Absoluto (que não pode ser destruído).

Esqueça as suas impressões.

Não busque apreender-se, mas, de preferência, ser apreendida pela Verdade.

Para isso, é preciso que você faça calar todas as verdades, todas as suas aquisições, todos os seus conhecimentos, todas as
crenças, sem qualquer exceção.

Você não pode ser preenchida da Verdade Absoluta enquanto existir, em você, tergiversações (hesitações), enquanto o seu mental
fizer você crer que está cheia de conhecimentos que vêm colidir, entrar em contradição.

Não há síntese possível.

Você pode ficar sempre analisando, mas jamais a análise irá levá-la a uma síntese, neste caso, e ainda menos a uma integração.

Você estará, sempre, dividida e fragmentada, consciente das diferentes partes que animam você (sem qualquer possibilidade de
comunicação entre elas, exceto às vezes), porque você assimilou a construção do seu Corpo de Estado de Ser a um conjunto de
tijolos.

Mas esses tijolos não se encaixam uns com os outros.

Aí também, é muito simples: aceite ver o que você construiu.

Aceite ver os seus próprios raciocínios.

Porque a razão vai levá-la, sempre, ao “não mas” ou ao “sim mas” e a impressões, vagas ou intensas, mas que permanecem
impressões, ou mesmo intuições.

Nenhuma certeza pode emergir daí.

Nenhuma Verdade pode emergir daí.

Porque tudo é relativo.

Mas você não é o relativo.

É sempre sedutor, para a personalidade e para o Si, gritar aos quatro ventos que existe o livre arbítrio.

O livre arbítrio apenas resulta da confusão entre diversas crenças, diversas experiências, diversas impressões.

O livre arbítrio faz você acreditar que você é livre.

Mas você não é Livre enquanto houver “sim mas”.

Enquanto houver “sim mas” significa que, em alguma parte, de você, existe algo que acredita (ou que acha) que pode se enganar.

Aliás, o mental sempre se engana.

Em qualquer escolha: sempre em 50% dos casos (isso é estatística).



Em qualquer escolha, você tem a possibilidade de se enganar uma vez em duas.

Para não mais ter que escolher, para não mais manifestar o “sim mas”, é preciso instalar-se na Liberdade, na Ação de Graça.

Porque, naquele momento, não é mais o seu mental que decide o que é verdadeiro ou falso, o que é correto ou não correto, mas é a
própria Luz (esta própria Graça) que trabalha.

Enquanto você crer trabalhar, você permanece no livre arbítrio e, portanto, no “sim mas”, na impressão.

Daí não pode sair qualquer certeza.

E, aliás, é lógico porque tudo isso é incerto e improvável.

Mova-se.

Volte para aí onde não há mais qualquer probabilidade, qualquer possibilidade de errar, de “sim mas”, de suposição.

Coloque-se no que você É e não no que você acredita.

E deixe vir.

Não a impressão, mas a Liberdade.

Todo o resto irá resultar daí.

Sem a sua intervenção, sem livre arbítrio, mas na Liberdade.

O livre arbítrio outorga a você a possibilidade de se enganar (o que é sedutor para a mente), sabendo que ela se engana, sempre, uma
vez em duas.

A Verdadeira Liberdade, aquela da Ação da Graça, não pode dar margem a erro.

Porque isso está além da experiência, além da Dualidade, além da escolha.
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Questão: eu ainda não cheguei a extrair minha consciência do sono de sonho. Ela continua aprisionada em
vivências de minha personalidade. Que devo viver ou como fazê-lo?

Quem trabalha, enquanto você sonha?
Quando você dorme, você sabe que dorme?
Você deveria, para isso, permanecer lúcido.

Prosseguir a dissolução é, justamente, permanecer lúcido, não mais estar no sonho – o que alguns chamam Turiya –
que não é o Absoluto.

Do ponto do Absoluto – se é que eu posso falar assim – o estado de vigília ou de sonho nada muda.
Eles são ilusões, tanto um como o outro.

Sua vida passa, seu corpo passa, o sonho passa, não é, portanto, eterno e, de modo algum, ligado ao eu sou.
Turiya (ou o eu sou, a Presença) é uma etapa.

É o que é construído além da personalidade, e que deve apagar-se, por desconstrução ou, antes, dissolução, no
momento oportuno.

Se sua consciência, assim como você a vive, está presa nessa realidade, isso significa, simplesmente, que o
momento, no sentido linear, não chegou.

No que lhe foi dito (de prosseguir um trabalho de dissolução), será que lhe foi dado um prazo?
Não.

A consciência vai viver, em seu caso, o que há a viver, para ela, antes de desaparecer.

O apego, do que você é, a alguns modelos de crença, confina-o tão seguramente como o resto.
Você conheceu o Cristo?

Você O viu ou é apenas uma crença?

Eu poderia falar-lhe de Krishna ou de Buda: será que eu os encontrei diferentemente do que por seus escritos,
diferentemente do que pelas crenças deles, diferentemente do que por religiões ou através de um ideal, de uma

história?
Você deve, mesmo, matar isso.

Não de maneira ativa, porque nada há a fazer desaparecer, mas, simplesmente, refutar, aí também.
Ir além disso.

Enquanto você adere ao que quer que seja outro que não o Absoluto, o Absoluto é fechado para você, porque a
crença afasta-o dele.

O Cristo é Turiya.
Ele é um modelo, mas, como foi dito (mesmo por Buda): a um dado momento, você deve matar o modelo.

O único obstáculo está aí.

Há, através da adesão a uma crença, um ideal a perseguir.
Esse ideal a perseguir inscreve-o em um tempo, e o tempo parece longo.

Suprima o ideal, não haverá mais tempo.
Suprima a crença, você não terá mais necessidade de tempo.
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São as crenças que impedem a dissolução, mesmo seu modelo o mais ideal, mesmo reencontrado em sonho, mesmo
reencontrado de maneira mística.

Porque aqueles que o reencontram, realmente, de maneira mística, têm apenas um objetivo: fusionar, Casar-se com
Ele (ou com Ela, se é outra entidade).

Daí nasce a dissolução.

Como disseram os Anciões: Comunhão, Fusão e Dissolução, nessa ordem, em Turiya.
Portanto, você não pode considerar um modelo como exterior a você.

Enquanto ele é considerado como um ideal exterior, um modelo a adquirir, você mantém a Comunhão, você impede a
Fusão e, ainda mais, a Dissolução.

Aí está o obstáculo.

Esqueça-se de tudo: todos os modelos, todos os quadros, todas as crenças.
Esqueça-se, mesmo, de seu pai e de sua irmã.

É o único modo de viver a Dissolução.
Ou, então, fusione com o Cristo ou, então, fusione com seu pai ou, então, fusione com sua irmã, mas fusione com

algo, a fim de que isso não tenha mais existência no que você é.

Aí, você viverá a Dissolução, mas não antes, porque há persistência da ideia de algo de exterior, que tem uma
existência autônoma, no exterior de você.

Mas, como disseram, mesmo os Arcanjos: o mundo está em você.
Os Arcanjos estão em você, eu estou em você, porque você é absoluto.

Enquanto você põe uma distância em um papel ou uma função, exteriores a você (no Cristo, em seu pai, em sua irmã
ou em quem você quiser), há uma distância e, portanto, não pode existir a mínima Dissolução.

Pode apenas existir a persistência de um nível.
O Absoluto não é um nível.

É simples, aí também.

Enquanto há projeção em um ideal, religioso ou outro, vocês não podem ser vocês mesmos, mesmo com o que lhes
foi nomeado o Duplo.

O Duplo não é feito para ser visto, ele é feito para Dissolver-se.
É uma ajuda ao Absoluto, mas não é uma finalidade, porque os dois são os mesmos.

Nada projete ao exterior.
O que você É não deve ser projetado: já está em você (mesmo o Cristo, mesmo seu pai).

Nada há de exterior ao que você É.
O que é exterior é uma simples projeção da consciência, um sonho, assim como o estado de vigília.

Se você aceita isso, a Dissolução é obtida, porque ela sempre esteve aí.
É, simplesmente, seu olhar, seu modo de ver, seu ponto de vista, oriundo de suas crenças ou de suas emoções.

Nada mais há do que isso.
É o único obstáculo.

Questão: eu vivo estados caóticos. A refutação permite-me tomar uma distância, mas o mental, as
emoções e a vontade continuam muito presentes. Como pedir a ajuda das Estrelas, dos Anciões ou dos
Arcanjos sem fazer deles salvadores exteriores? Como estar em Comunhão com eles sem que isso seja

uma projeção de meu mental?

É preciso, primeiro, que você aceite que não há personalidade, que nada há de exterior.
Quem é que tem necessidade de ajuda, se não é, como você disse, a personalidade, que tem necessidade de um

salvador?
Mas, a partir do momento em que não há personalidade, quem haveria a salvar?

Quem haveria a ajudar?
Mude de visão, uma vez que tudo já está em você, absolutamente tudo.

Aí também, não imagine o que quer que seja de exterior a você, criando uma distância, ainda maior, entre o que você
É e o que se projeta.

O caos é um muito bom sinal, porque o caos assinala uma reorganização, além de qualquer ordem, na Liberdade.

A aparência da personalidade passa por sua própria morte.
A Luz Dissolve a personalidade, que não tem qualquer existência.

Não dê peso ao que não existe.
Você não é nem seu mental, nem essa personalidade.

Você crê neles.
Aí está o problema.

Como testemunha da refutação, você apreende, perfeitamente, de onde vêm as queixas.
Como essas queixas podem ser atuantes, mesmo vendo-as, se você não dá a elas seu acordo?

E esse acordo vem da incapacidade temporária de não ser isso.

Há uma culpa.
Qual é essa culpa?

Aquela do mal fazer, aquela do mal-estar, atribuída a causas exteriores, a uma causalidade, a eventos ocorridos.
Porque, através disso, o que se exprime?

O sentimento (eu digo, efetivamente, sentimento, porque isso não é verdadeiro) de solidão.
A necessidade de completude.



A busca, no exterior, de uma completude, para pôr fim a uma solidão que não existe.
É a personalidade que o leva, através de seus problemas, a crer que você está só.

As emoções e os sentimentos que sobem, olhados pelo que eles são: algo que passa e que não é você.

Não confunda a refutação com o fato de não vê-los.
Refutar conduz a ver as coisas e os elementos, tal como eles são, mas não a não mais vê-los.

Observe, pacientemente, que, frequentemente, você se serve da refutação, justamente, para não ver.
Se você aceita isso, a personalidade terá menos peso, o mental, ainda menos.

É o mental que o faz crer que há solidão, que há isolamento, que é preciso buscar no exterior.

Mesmo o Duplo está em você, caso contrário, como poderia ele existir no Cristo ou no que quer que fosse outro?

Há apenas o Absoluto.
Não se deixe desencorajar pelo que lhe dita o mental, pelo que ele o faz crer.

Ele desejaria que você fosse essa personalidade que sofre, que falta, que está isolada.
Isso não é verdade.

A abundância sempre esteve aí, tudo sempre esteve aí.
Não creia no que lhe dizem as emoções e os sentimentos.

Não se desvie deles, mas aceite vê-los: eles estão aí, mas isso não é você.

Refutar não é negá-los.
Você nada é do que passa.

Você pode estar seguro e certo de que, quando algo passa (como um humor ou um sentimento), isso não é você, mas
é secretado por esse saco de alimento ou por sua própria história, por suas próprias feridas.

Mas suas feridas não são as suas, mesmo se elas lhe são próprias.
Elas se inscrevem em outra coisa que não o que você É, justamente, nessa personalidade, justamente, nesse mental.

Se você se tem tranquilo, sem pedir uma ajuda, sem projetar uma ajuda, sem imaginar que o que quer que seja possa
vir do exterior, se você se inclina ao que você É, no Interior, você vai aperceber-se de que todos os seus recursos
estão aí, e não dependem nem do peso de uma ferida (real ou suposta), nem de qualquer falta, nem de qualquer

ajuda exterior.

Compreenda e apreenda que, já, tudo está em você, sem qualquer exceção.
Você não é repleto de sofrimento, de sentimentos e de emoções.

Você é repleto por nada mais do que o que você É: Absoluto.
Você é a fonte de si mesmo.

Não há amor exterior.
Seja Amor.

Não se coloque a questão de seu passado, de suas feridas, de suas faltas: eles não existem.
E a ajuda já está aí, porque ela não tem que vir: ela já está instalada.

Deixe desenrolar-se o que desenrola.
Deixe desenrolar-se.

Você não é o que se desenrola.
Permaneça ao centro, sem pedir e sem projetar, sem vai-e-vem, imóvel, aí onde, de momento, tudo lhe parece vazio,

e você verá que é apenas um olhar do ego, porque, na realidade, é aí que está o Absoluto: o pleno.

Mas, para isso, aceite ver esses sentimentos, essas impressões, essas emoções, esse sentimento de vazio.
Veja-os, mas não os reconheça: eles não lhe pertencem.

É muito simples, mas, é claro, a personalidade não quer o simples.
Ela vislumbra orações, pedidos, súplicas, porque ela tem medo de ser insignificante.

E ela o é.
Portanto, ela não tem que ter medo do que ela é.

Você não é insignificante.
Tudo o que você É é significante, além de todo sentido e de toda significação desse mundo.

Você é a Eternidade.

Questão: a experiência e a escolha de vida que se faz podem levar-nos para o Absoluto, mesmo se não
sejamos o que se faz?

Não.
O Absoluto não depende de escolha alguma, de vida alguma, de realidade alguma desse mundo.

O Absoluto é o mesmo, seja na cruz do Cristo como na criança que morre de fome, como no velho que morre de
velhice, ou como aquele que morre com uma bala.

Não há qualquer diferença.

Crer que haja circunstâncias dessa personalidade, precisas (de caminho espiritual ou outra) que favoreça a
consumação, se é que se possa falar assim, o estabelecimento do Absoluto, é um erro.

Crer que, porque se estará ao abrigo de todas as necessidades (afetiva, financeira, moral, familiar, social) vai bastar
para ser Absoluto, é um dramático erro.

O Absoluto não depende de qualquer condição desse mundo.



É um engano.
Apenas a personalidade é que pode ser satisfeita no fato de nada faltar (dinheiro, afeto).

O Absoluto não se importa com tudo isso.

Não há qualquer idade, qualquer condição, qualquer carma, qualquer situação que se oponha ao Absoluto, a não ser
vocês mesmos, através de justificações, de álibis (que não se mantêm), de histórias espirituais (que não se mantêm),

de medos escondidos, de evidências escondidas.
Não há caminho para o Absoluto, nenhum.

Não há qualquer meio de aproximar-se do Absoluto por qualquer circunstância de vida.

O Si pode dar-lhes a aparência, mas, mesmo Abandono do Si é necessário e indispensável.
Eu diria, mesmo, que, ao limite, seria muito mais fácil para aquele que não têm resistência, ou seja, aquele cujo corpo

se vai, cujas posses se vão, tem mais chance de desvendar o Absoluto.

Há alguns países nos quais seres abandonaram tudo e, jamais, nada encontraram.
Há países nos quais seres jamais nada pediram e, no entanto, eles são Absoluto.

Não vejam isso como um progresso.
Não veja isso como algo que facilite ou evite.

Isso não é verdade.

Só o mental pode crer nisso: que há circunstâncias favorecedoras.
Isso é falso.

Só o Abandono do Si, a mudança de olhar e de perspectiva, o não apego realizam a Verdade do Absoluto, que
sempre esteve aí.

Crer que há uma distância cria a distância.
Crer que há um caminho cria um caminho.
Crer que há indignidade torna-os indignos.
Supor que isso está longe, torna-o longe.

É, no entanto, aí também, extremamente simples: nada suponham, nada aceitem.
Deixem todo o lugar.

Desapareçam.

Enquanto vocês creem existir, através de um apego, de uma procura, de uma emoção, vocês se afastam do Absoluto.
Ele sempre esteve aí, ele jamais se moveu: vocês é que se moveram.
Vocês é que estão afastados, nessa personalidade, na ilusão, no Si.

Quando nós dizemos para ficarem tranquilos e nada fazer, ocupem-se de sua personalidade, se quiserem (para
melhorá-la, acalmá-la), mas vocês não são ela.

Vivam o Samadhi, se isso lhes dá prazer, mas vocês não são isso, tampouco.

Através de minhas palavras, espero que vocês apreendam, um pouco mais, o que é a refutação: nem isso, nem
aquilo.

O que é que os impede de praticar?
O que é que os impede de implementar?

O que é que os faz crer que seja um jogo mental?
O que é que lhes diz que é estúpido?

Coloquem-se a questão.
Se não é seu próprio ego, seu próprio mental que vai dizer-lhes, o tempo todo, que «isso não é verdade», que «isso

não existe», que «isso não é possível», que «é demasiado simples, demasiado fácil».

Refutem, e vocês verão.
Realizem sua investigação, mas não busquem a ação/reação desse mundo: ela é sem fim.

Não busquem causa, em definitivo, ao que jamais teve causa.
Não há início.
Não há fim.

É uma ilusão total.

Vocês são Eternos, Eternidade, Eternos: sempre presentes.
Todo o resto são apenas acessórios, piruetas, espetáculos e trapaças.

Vocês querem brincar de ser um trapaceiro ou querem ser Verdadeiros e Transparentes?
Vocês querem ser uma Alegria que não desaparece, jamais, um contentamento que não é função de circunstâncias,

de seus amores ou de seus desamores, de seu dinheiro ou de não seu dinheiro, de um teto ou de não teto?

Vocês não têm qualquer necessidade de prever, porque sua vida desenrolar-se-á do melhor dos modos, sem
qualquer obstáculo, no Absoluto.

Aí está a única causa dos sofrimentos aparentes, das faltas aparentes, das feridas aparentes, das doenças.
Não há outra.

Se vocês deixassem esse saco de alimento evoluir por si mesmo, mantendo-o, sem colocarem-se questões, seria
ótimo.

Do nascimento à morte, ele viveria o que ele tem a viver.
É porque vocês são identificados a ele que ele está doente, que ele está mal e sofrendo, de outro modo, não há

qualquer razão válida para ser alterado.

Tentem isso: refutem esse corpo e vocês verão que ele ficará perfeitamente bem.
Porque o ego vai fazê-los crer que refutar é renegar, é rejeitar: é falso.



É isso que lhes diz seu mental, sem parar.
É apenas isso que os impede de praticar a refutação ou, então, de fazê-los vislumbrá-la sob um lado malicioso: «tudo

é ilusão», e rir, mas não com o verdadeiro riso, daquele da ilusão que zomba.

Não há outro obstáculo que não vocês mesmos.
O Absoluto não tem necessidade de vocês.

Ele é o que vocês São.
Apreendam isso.

Todo o problema é apenas uma questão de colocação, de ponto de vista, como eu disse: é um erro de ponto de vista,
um erro de visão.

É uma visão que está sujeita à sua história, às suas afeições, às suas emoções, ao seu mental, a tudo o que é
ilusório.

Superem essa visão.
Vocês não são o que veem.
Nada há a ver, nesse nível.

Se vocês fazem silêncio de tudo isso, constatarão, com surpresa, que o Absoluto já está aí.
Ele não tem que aparecer, exceto para a personalidade que se vai.

Aí está a Dissolução.
Aí está a facilidade.

É sair da complexidade.
Sair da dificuldade.

Sair do conhecimento, o falso, aquele que depende de uma aquisição, de uma crença, de uma reflexão, de uma
suposição.

O Absoluto é conhecimento.
Ele faz de vocês um Liberado.

Não o conhecimento da personalidade, que não os liberará, jamais, que os confinará, cada vez mais, na ação/reação,
no sofrimento, na dor.

Sejam Livres.
Ousem ser Livres.

O que é que os impede disso?
É claro, há regras e leis que se aplicam a esse mundo, mas vocês não São isso.

Vocês são a Absoluta felicidade da Luz Eterna do Amor.
Nada mais e nada menos.

É só que vocês acreditaram em sua personalidade, em seu papel, nessa vida, em seu início e nesse fim.

Questão: tendo feito a experiência da Onda de Vida, você pode dizer-me se há muitas cascas de cebola a
retirar para chegar ao Absoluto?

Mas se você retira todas as cascas e todas as camadas da cebola, o que é que resta?
Nada.

Nada há a retirar.
Há apenas a ver, a refutar.

Refutar é nada retirar; é aceitar o Absoluto, inclusive, inteiramente.
Ele nada exclui, mas, simplesmente, a ilusão é vista pelo que ela é: uma ilusão.

Se a Onda de Vida está aí, não se ocupe de nada, nada faça, fique tranquilo, sobretudo, de nada se ocupe.
Você será, sempre, muito mais complicado do que a Onda de Vida.
Você será, mesmo, ridículo, em relação à ação da Onda de Vida.

Torne-se, simplesmente, essa Onda de Vida, é tudo.
Nada mais procure.

Não se coloque a questão de outra coisa.
Refute o que chega e você verá, por si mesmo, que nada mais chega.

É a Liberação.
É a Liberdade.

Nada há a imaginar trabalhar.
Há, simplesmente, que aceitar o que se manifesta, o que emerge, o que sai.

Mas não vá procurar por si mesmo, caso contrário, você mantém a dualidade e desvia-se da Onda de Vida.

Crer que haja algo a purificar, algo a desembaraçar-se é uma ilusão, aí também.
Aceitar isso é não mais ser a personalidade: é deixar trabalhar a Onda de Vida, inteiramente.

É não ser afetado, é não crer que haja um trabalho, é não imaginar ou supor que haja camadas de Sombra.
É superar todas essas noções de crer que haja uma pacificação a realizar, que haja um trabalho a efetuar, que haja

uma purificação do ego ou um alívio do ego ou do Si.
É sair de todos esses jogos estéreis, de todas essas trapaças espirituais, justamente.

Vocês são Liberados porque a Onda de Vida foi Liberada.
Não se preocupem mais com todas essas sombras, elas não existem.

Não deem a elas mais peso e consistência.
Mudem de olhar.

Nada há de bem, nada de mal, há apenas o Absoluto, Luz, amor, Verdade.
Todo o resto são apenas fantasmas mórbidos.

Cabe a vocês decidir.



Vocês acreditam nesse saco de alimento?
Vocês acreditam nessas feridas?
Vocês acreditam nessa história?

Vocês acreditam nesses sofrimentos, nessas perdas, nessas faltas ou vocês são, realmente, Absolutos?
Mostrem-no.
Provem-no.

Mas prová-lo não é uma ação, ainda menos, uma demonstração, porque é o que vocês São, todos.
Não adira mais aos seus próprios pesos: eles não existem.
Não há outra solução, não há outra Verdade, fora a última.

E, se vocês têm sede de experiências, então, façam suas experiências, no Si ou na pessoa.
Cabe a vocês ver, além, simplesmente, do desejo, além, mesmo, da necessidade.

Vocês ficam na aparência e na falta ou entregam-se ao que vocês São, essa plenitude absoluta, na qual não pode
existir qualquer medo e qualquer falta.

Cabe a vocês ver.

Questão: vocês irão para onde os leva sua Vibração, nada façam e fiquem tranquilos, são as indicações que
eu recebo no momento, com certa compreensão, e que se tornam cada vez mais confusas. A dúvida e a

confusão manifestam-se, invariavelmente. Como eu faço a sabotagem?

Porque você dá credito a ele.
Você o deixa jogar.

Você o autoriza a jogar.
Você o autoriza a interrogar-se.

Você o autoriza a duvidar.

Será que você É isso?
Qual conclusão?

Nas frases que você enunciou, é muito simples.
Você irá para onde a leva sua Vibração.

Sua Vibração leva-a, portanto, a estabelecer-se em algo.
Há, portanto, um deslocamento, que vocês nomearam Ascensão.

O Absoluto não é Vibração.
Isso quer dizer que vocês não irão a lugar algum, uma vez que vocês ali já estão.

A confusão vem saí.

Para o eu, não há problema: ele desaparece, totalmente, no que está aí.
Isso nada muda, quer o desaparecimento do eu seja o fato da morte do saco de alimento ou da morte do mundo: é a

mesma coisa.
Se vocês veem uma diferença nisso, é que vocês estão inseridos nesse mundo e estão apegados a esse mundo, que

é projeção e Maya, ilusão.
Caso contrário, isso não deve colocar-lhes qualquer problema, qualquer busca, qualquer apreensão para ninguém.
O que se coloca problema e que tem uma apreensão é o ego, que duvida, que existe apenas pelo mundo, apenas

pela projeção na ilusão.

A Vibração é a certeza de ir para onde ela os porta, no Si, no que são nomeadas Dimensões, planetas, sistemas.
Aquele que supera a Vibração é Absoluto, aqui mesmo, nessa forma.

Não há princípio de encarnação que se tenha e que seja limitante, exceto para aquele que está no ego e que nele
crê.

A confusão vem daí.
É o mental que cria a confusão.

A partir do instante em que você procura compreender frases como essas, sem vivê-las, é claro que isso permanece
mental.

Para nada serve lê-las, se não são vividas.
Vocês não encontrarão nisso qualquer satisfação.

Da mesma forma, eu encorajo aqueles que quiserem ler-me ou escutar-me, em outros lugares que não aqui, que
parem, imediatamente, porque isso para nada serve, para seu ego, para seu mental, para seu Si.

Só o Absoluto interessa-me.

Se o Absoluto não lhes interessa, então, passem seu caminho.
Fiquem Livres de crer ou de ser o que quiserem, mas, se minhas palavras incomodam-nos, se minha voz incomoda-

os, então, vocês estão no bom caminho.
Se vocês nada compreendem, então, é perfeito.

Se todos seus marcadores despedaçam-se, é mais do que perfeito: o fruto está maduro.

Mas não se cansem de ler ou escutar o que os perturba, a menos que o masoquismo seja uma parte de sua
personalidade.

O que eu digo não interessa a todo o mundo, é claro e, ainda menos, àqueles que ainda estão submissos à fraude
espiritual ou aos dogmas da personalidade ou ao espelhamento do Si.

Eu me dirijo apenas àqueles que aceitam nada mais compreender, porque o que eu digo apenas pode ser vivido.
Compreender para nada serve.

Questão: se para nada serve colocar-se mais questões, então, diga-me, exatamente, o que devo ouvir.



Por que você quereria ouvir algo?
Eu jamais disse ouvir, eu disse escutar.

O ouvir vem depois.
Você subentende, com isso, que lhe falta algo, que você não teria ouvido.

A única coisa que você não pode ouvir é a si mesmo.
Você pode ouvir-se falar, mas você ouviu o que você É?

Ou você crê Ser o que lhe aparece, nessa forma, nesse corpo, nessa vida?

Nada há a ouvir, assim como nada há a esperar, nem a compreender.
O Ser passa de toda compreensão, de toda espera.

A única coisa a ouvir, eventualmente, é o Som, esse Som primordial, que traduz, de algum modo, em sua
Consciência, além da Unidade, o retorno ao Absoluto que você É, de toda a Eternidade.

Nisso, não é preciso mais escutar o que quer que lhe diga sua cabeça, o que quer que lhe diga uma autoridade
exterior, mesmo a minha, que não tem mais autoridade, como a sua, como você.

É preciso reaprender a escutar e, para isso, nada é preciso ouvir, nem confiar em outra coisa que não no Silêncio, e
no Som Final, que traduz, em você, o que se revela e se desvenda e que, de fato, sempre esteve aí.

Portanto, eu nada tenho a fazê-lo ouvir porque, mesmo o que eu lhe digo, mesmo o que eu digo a você é,
simplesmente, destinado a voltá-lo para Você, e absolutamente nada mais.

Enquanto existe uma vontade de compreender ou de ouvir o que quer que seja, isso demonstra, simplesmente, que a
Atenção e a consciência estão voltadas para o exterior, tentando ali encontrar algo a ouvir e a compreender.

Aquele que compreende é, sempre, aquele que é efêmero.
Aquele que quer compreender é, sempre, o que é, ainda mais, efêmero.

O que você É não é uma compreensão.
O que você É é, de toda Eternidade, a partir do instante em que você concebe e percebe, além de toda concepção e

de toda percepção, de maneira direta, de maneira instintiva (no sentido o mais elevado), o que você É.

Portanto, você nada tem a ouvir.
Há apenas a Ser, além do Ser, além da vontade, além de todo sentido, além das Vibrações que lhe são perceptíveis,

além de toda espera.
A partir do instante em que você se torna capaz de fazer esse Silêncio de tudo o que não é esse Som, então, naquele

momento, a Verdade explode além de toda verdade dividida e fragmentária.
O testemunho disso – mas não o testemunho de si mesmo – é, simplesmente, uma manifestação, além de toda

manifestação, da qual nada pode ser dito, da qual o Contentamento e o Êxtase são a abordagem: reflexo e
testemunho incompletos, que assinalam o retorno à sua Eternidade, à sua Imortalidade, à sua origem à frente da

Fonte.

A partir desse instante, nada mais há a ouvir, nada mais há a compreender e, ainda menos, a esperar, porque você
chegou onde jamais partiu: você saiu, definitivamente, de Maya.

O que lhe dá o Maya a viver, a experimentar, faz-se sem a intervenção do que você se tornou: o não Ser.
A Consciência não pode ser tocada pelo que quer que seja, o que se traduz, a partir desse instante, pela não

Consciência e o não Ser.
Agora, contudo, um corpo ilusório, um espírito ilusório, que lhe dá, simplesmente, a testemunhar esse não Ser, pela

presença desse corpo, pela presença desses pensamentos que são o eu você É, mas um reflexo.
Sendo refletido, você dá a ver, dá a perceber – àqueles que não o são, revelados, naquele instante – uma imagem.

Essa imagem torna-se como transparente, não podendo, de modo algum, ser apreendida por aquele que olha através
dos sentidos comuns, que dão um sentimento de estranheza.

E, além disso, que desembocam em uma interrogação, em uma recusa ou, em todo caso, na perda de um equilíbrio
precário, para aquele que está instalado na personalidade ou no Si.

Naquele momento, o trabalho (que se faz sem trabalho), a alquimia que se realiza é engajada, independentemente de
qualquer vontade, dessa aparência que você dá a ver, desse testemunho que você dá, simplesmente, pela irradiação

do não Ser nesse mundo, nessa ilusão.
Assim, portanto, a partir desse instante, você pode viver o Absoluto, ao mesmo tempo mantendo essa forma.

O único interesse – se é que se possa falar assim – é dar a ver àquele que não o é (através do incômodo, através do
Amor, através de uma mudança de equilíbrio, qualquer que seja), a possibilidade de colocar-se a questão, mesmo

negando o que você se tornou no não Ser.
A partir desse instante, o Absoluto permite àquele que é Não Absoluto, instalado no efêmero, ser perturbado, em

todos os sentidos do termo, trabalhando, nele, de maneira silenciosa, pela recusa, pelo Amor ou por qualquer outra
coisa, levando-o a trasladar a consciência dele a outro lugar, a colocar-se a questão, mesmo, de quem está

Consciente, de quem observa e de quem recusa o que é mostrado, dado a ver.

Nada há, portanto, a ouvir, mas é o próprio princípio da escuta que permite conectar, de maneira silenciosa e
invisível, além de toda Vibração, comunicar, de algum modo, elementos do incomunicável.

O melhor modo de escutar isso e, talvez, de ouvir, é fazer o Silêncio de todos os sentidos, de todo desejo, de toda
compreensão, de todo Ser.

O que há a reter e o que é o mais importante é, justamente, o que é perturbado.
Aquele que é perturbado tem mais chance de comunicar-se com o Absoluto.

Essa comunicação não é uma comunicação, nem uma relação: é uma interrogação e, sobretudo, o fato de ser
perturbado.

Não há outro modo de mover as certezas ilusórias do ego.
Não há outro modo que não refutar, na partida, o próprio Absoluto, para ver que, finalmente, através da refutação dos

outros elementos, pode restar, justamente, apenas o que foi refutado desde o início.



O Absoluto não é nem percepção, nem Vibração, nem conceito.
Ele nada é do que é conhecido.

Em face do desconhecido, qual é a reação daquele que crê conhecer-se, no eu ou no Si?
É a recusa, é a própria negação do que lhe é apresentado, dado a escutar.

Desse princípio de não compreensão e de interrogação decorre toda a sequência.

O Absoluto não pode ser conceituado, de maneira alguma, ele não pode ser aproximado, de maneira alguma, pelo
que é conhecido, pela inteligência, pelos sentidos, pela Vibração ou por não importa o que mais.

É, portanto, justamente, esse aspecto perturbador que desloca um equilíbrio precário, que vai permitir, geralmente,
perceber esse Absoluto que sempre foi, que é, sempre, e que será, sempre, o que quer que se torne esse mundo, o

que quer que se torne esse corpo, o que quer que se torne esse pensamento.
Aí está a única Verdade.

Ela é a Última Verdade, Absoluta, Total.

Mensagem de BIDI no site francês:
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***

Pergunta: Sinto que a Onda da Vida refluiu em mim. Isto foi acompanhado por uma diminuição da distância
que eu tinha em relação à hiperatividade do mental e das emoções. Eu tenho algo para refutar ou a mudar em

mim?
O que pode refluir? Eu não entendi o significado dessa palavra. Um fluxo não pode refluir, no que se refere a ele. Um

refluxo significa um movimento inverso. O que subiu, não pode recuar ou então não subiu. Isto não se chama um
refluxo.

No momento em que, o mental, o eu, ou mesmo o Si, leva sua consciência (a do eu ou a do Si) sobre a Onda da Vida
e deseja o que quer que seja, ela para.

Você não pode possuir a Onda da Vida, você não pode desejá-la, caso contrário, não há refluxo, há uma parada,
porque nesse momento, o que quis monopolizar, se apropriar, da Onda da Vida, nada mais é do que a personalidade.

A Onda da Vida evolui: ela sobe sem qualquer intervenção da pessoa. A intervenção da pessoa, a faz cessar. Os
medos e as dúvidas a fazem cessar. O desejo não pode fazê-la reaparecer e voltar a subir. Eis o sentido das palavras

que temos empregado: fique tranquilo e nada faça.
Porque qualquer ação sobre a Onda da Vida que nasce aos pés do Guru (isto é, aos seus próprios pés, o Sat-Guru)

é traduzida, para você e para a Onda da Vida, como um desejo de monopolizar, de se apropriar.

Toda apropriação, qualquer que seja, apenas faz desaparecer a Onda da Vida. Da mesma forma que existem
barreiras, tudo o que é dúvida, tudo o que é medo, tudo o que é medo de perder o ‘eu’, traduz-se pela

parada da Onda da Vida. 

Nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade a manifestar: simplesmente, aí também, estar consciente, estar lúcido,
aceitar mesmo e a Onda da Vida renascerá e tornará a subir. Ela não pode refluir porque sua natureza é subir e não
descer. Não pode existir refluxo, existe simplesmente uma falha de alimentação que se produz no momento em que o

eu intervém.

A Onda da Vida não é um eu, muito menos uma dissimulação. É o Último. Que restabelece o que tinha sido perdido: o
Absoluto.

É necessário, portanto, cessar qualquer noção de busca, qualquer noção de caminho, qualquer noção de algo a
adquirir ou a possuir. É por isso que é necessário fazer desaparecer do consciente, assim como no eu e no Si.

A Onda da Vida não necessita de nenhuma atenção. Vocês podem facilitar, mas não desejar. Vocês podem permitir,
mas não pedir. O pedido ou o desejo apenas traduzem uma vontade do ego.

O que deve se calar, desaparecer diante da cena, é o ator. Não há ator. Em um dado momento, mesmo o espectador
torna-se incômodo, porque o espectador vai atrapalhar o que se desenrola. E o que ocorre, cuja Onda da Vida é o

testemunho, é o desaparecimento da pessoa, o desaparecimento do Indivíduo. O Absoluto toma todo o lugar, é claro,
no nível do ego ou da pessoa. Este não é um sentimento que aflora, mas um sentimento de desaparecimento.

O que é intolerável para aquele que está ligado à sua forma, ao seu mental, à sua percepção.

O fluxo renascerá porque é inexorável, no momento em que vocês não terão mais o eu, no momento em que vocês
não poderão mais manifestar o que quer que seja desse saco de comida, porque não existirá mais, porque o mundo

não existirá mais para a consciência.

Portanto, não se faça a pergunta de por que ela parou, pois isso vai também colocar ainda mais distância da Onda da
Vida e do Absoluto. Você pode então agir, não sobre o Absoluto e a Onda da Vida, mas, diretamente, sobre as
dúvidas e os medos. Isso não quer dizer buscar o porquê existe essa dúvida, o porquê há esse medo, porque o

motivo é parte de sua história, na adesão à sua história.
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Basta olhar, com objetividade, na face, aceitar que há dúvida e medo, aceitar que você não é nem essa dúvida, nem
esse medo, nem essa pessoa. Este é o princípio da investigação e da refutação. Nesse momento, você não tem que
se colocar a questão da Onda da Vida, já que ela sempre esteve aí. Ela não se interrompe, salvo pela consciência, a

consciência que tem impedido a sua própria Liberação.

A consciência é, em definitivo, até mesmo dentro do eu Sou ou eu Sou Um, o elemento que freia porque no eu Sou,
há ainda uma identidade, há ainda um indivíduo, mesmo se ele não está mais separado, mas não está integrado. Se

você aceita isso, não se preocupe em ir buscar a causa desse medo, dessa dúvida, mas em olhá-los e aceitá-los para
transcendê-los, porque o eu, em sua totalidade, mesmo se ele afirma o inverso, não é senão construído pelo medo.

A partir do momento em que você não busca a causa, a partir do momento em que você não busca explicação, e,
ainda menos compreensão, simplesmente ser o observador ou a testemunha, é suficiente para a identificação, para o

reconhecimento desse medo, dessa dúvida.

A partir daquele momento, você não volta mais a sua consciência, seu eu, para a Onda da Vida e ela então renasce.
Como lhes foi dito, não há estritamente nada a fazer para a Onda da Vida. Há a fazer no nível do que faz, isto é, esse
corpo, esses pensamentos. Mas a finalidade não deve ser a Onda da Vida, sem isso, ela não nascerá jamais ou não

renascerá jamais.

A Onda da Vida não tem necessidade do eu nem do Si, porque a Onda da Vida se lança e penetra o corpo, a
partir do momento em que não exista nenhuma resistência ao Absoluto. Você não pode fazer nada para isso,

enquanto o eu está presente, enquanto o Si está presente, porque o eu como o Si vão sempre querer controlar e
dominar, o que é impossível para a Onda da Vida.

Há uma mudança de atitude, uma mudança de olhar, uma mudança de consciência, que não pode nem ser conhecida
nem aceita pelo eu ou pelo Si. Se você integra isso, se você o aceita, então a Onda da Vida renascerá, mas não

antes.

O que está distante não é a Onda da Vida, é você. Apreenda isso, e tudo irá bem, porque tudo está bem. A
distância não existirá mais para o eu, porque o eu se apagará por si mesmo. Não o alimente, não alimente as dúvidas

e os medos, reconheça-os, simplesmente.

O eu sempre tem tendência a considerar que os medos e as dúvidas são parte do que ele é, mas você não é esse eu,
você não é essas dúvidas e esses medos. Você não é nada do que passa e te atravessa. Fique tranquilo.

***

Pergunta: a alegria, o jogo, as cores, ressonâncias de minha Criança Divina, permitem-me acolher as
experiências em doçura, com o Coração. Mas uma resistência física assinala um bloqueio, uma memória

relacionada ao meu divórcio. Que tenho eu para refutar?
Mas a própria expressão: "memória", "meu divórcio", prova que você está identificada com ele. Quem se divorciou,

senão o Eu? E o que fica imóvel, divorcia um dia de alguma coisa?

O sofrimento expressado é um reflexo do ego, dessa famosa memória que te mostra e demonstra que, quaisquer que
sejam as alegrias da Criança Interior, você mora, ali também, visceralmente apegada a sua história. É isto que cria o

sofrimento.

A justificativa da Criança Interior, das cores, da alegria e do jogo está alterada pelo quê? Você o diz a si mesma:
porque você deu uma consistência ao que é efêmero e, portanto, assim, se cristaliza no saco de comida, o que você

lhe atribuiu: o peso da memória. Mas a memória só existe no Eu.

Você está ainda tributária de uma história, porque o seu corpo o manifesta. E se o seu corpo manifesta o que quer
que seja, é porque você participa desse jogo. O que fica atravessado na garganta, e que faz crer que há uma história
e uma memória, é o que vem alterar o que você É, de toda eternidade, e não é senão a adesão a sua própria história,

ao seu próprio jogo, ao seu próprio Si.

Teu corpo te mostra que você está ligada a ele, visceralmente, sem isso, nunca ele teria manifestado a menor dor, o
menor sofrimento, ou então, esse sofrimento, qualquer que seja, não poderia ser vivido como um sofrimento.

A atenção e o poder que você dá ao que você viveu (e que você chama memória que viria quebrar, supostamente, a
Criança Interior), não existe. O Absoluto não é a Criança Interior: é a Espontaneidade, a Transparência.

A Espontaneidade não pode ser alterada por qualquer história ou qualquer memória. É a personalidade que
joga esse jogo, sempre.

Podemos dizer que você deixou se manifestar alguma coisa que, justamente, te permite compreender, porque você vê
e você viu, que a Criança Interior está bloqueada por esse divórcio. E, além disso, você disse: "meu divórcio". Você

apreende isso?

Você se torna, você mesma, tributária das circunstâncias exteriores que têm mais peso do que o
Absoluto. Você fixou, de qualquer maneira, um sofrimento. Você se identificou a esse divórcio, no lugar de aí ver

outra coisa, que é a Liberdade.

Há ressentimento, e então, o corpo o diz. Claro, há uma falha: o divórcio. Claro, há uma outra falha: a memória. Mas o
que vêm fazer o divórcio e a memória no Absoluto? A Criança Interior é tão frágil para ser alterada por uma história ou



memória?

Enquanto isso existe, de uma maneira ou de outra, quer você o queira ou não, isso traduz claramente o apego. Veja-
o, mas não o coloque em causa, porque não há outra causa que você mesma, não há inimigo exterior exceto você

mesma.

Como é que aquele que não existe e aquela que não existe, que partilhou do mesmo sonho, da mesma ilusão, podem
sofrer da ilusão, quando ela para? Qual é o olhar que você põe em cima disso? A falta e o vazio? Ou a Liberdade?

Tudo o que acontece nesta vida, que você Vê, tem um sentido, mas não no nível psicológico. Não pare por aí. Não no
sentido de uma memória que cristaliza.

Mas mesmo o que você chama de prova ou sofrimento tem uma única finalidade: vencer as resistências, quaisquer
que sejam. O sofrimento nunca é uma punição. Ele nunca vem do exterior, senão do Si. A partir do momento que
você aceita e você vê isso, de maneira justa, sem julgamento, nem de você, nem do outro, não há nenhuma razão

para que o corpo cristalize, não há nenhuma razão para que o que afeta o corpo afete você. Senão você está
apegada a esse corpo.

O que você faz do que é chamado o Amor, do que é chamado o Perdão, da Graça, em relação a você
mesma? O que você não perdoou? Que culpa e ressentimento você exprime e por quê? Não na história, não na

memória, não em uma explicação, mas, realmente, no que você É, no que está perturbado e te impede de ser Livre.

Se você apreender isso, então você verá claramente, sem justificar a perda de uma Criança Interior ou de uma
Espontaneidade ou das cores, porque isso, são pretextos da personalidade que prefere estar na Criança Interior e

nas cores, no jogo, mais do que no Absoluto.

Agora, se você considerar que você é essa história e essa memória, então esqueça o que eu disse e aja na Ação /
Reação, que te é conhecida, psicológica, energética. Mas você não fará senão entreter o saco de comida de um jeito
ou de outro, até o seu fim. Você o alimentará apenas de mais sede e ele sofrerá. Tudo o que você quer evitar, se

reforçará. A memória te afetará, a história te afetará, porque você aí resiste.

O que há para refutar é, muito exatamente, que você não é seu divórcio, nem esse sofrimento no corpo.

O que ressente, em você? O que ressente em você? Toda a problemática está ali. O Coração do Ser, a Presença ou
o Absoluto, não podem ser afetados. O que é afetado, será sempre o eu. A justificativa da Criança Interior não tem

sentido.

***

Pergunta: há alguns anos, perdi todas as ambições e prazeres deste mundo, depois de um divórcio e de
perdas financeiras, coisas que eu combati como sendo negativas. Agora, minha perspectiva mudou.

Onde está a pergunta? Esta é uma afirmação e uma constatação, tudo bem. O que você perdeu, te Liberou. Você tem
consciência, hoje.

Todo o sofrimento, toda perda, destina-se apenas a mostrar-lhe suas próprias deficiências, suas próprias faltas, o
que está perdido em você e não o que você perdeu no exterior. Porque o que você perdeu no exterior não é senão

um reflexo daquilo a que você estava apegado, ao que você desejaria possuir.

A perda te põe, de alguma forma, nu, mostra os seus próprios limites, seus próprios quadros, seus próprios
confinamentos. A ambição pode às vezes ser necessária, mas se não é necessária para você, ela será quebrada.
Não há punição nem carma nisto. Há apenas a Verdade. Do que você necessita? Por que você quer se provar a

Verdade do que É?

Só é verdade o que você vive, agora. Não o que você experimentou. Não o que você sofre ou sofreu. Você não é o
resultado de seu passado, de modo nenhum. Só a persistência do eu está inscrita no passado que se manifesta

neste presente.

É necessário sair da linearidade. Amar, é isso. É não possuir uma esposa ou um marido. Não há nada a possuir e se
o que você acredita possuir foi retirado, ali também não há falha: há apenas os movimentos da vida, das ilusões que
se entrechocam e que, de qualquer maneira, terão terminado no momento do fim deste saco de comida. Você não

leva seus arrependimentos. Você não leva suas alegrias. Você não leva nenhuma memória. Você não leva o que você
encontrou, ou seja, se você se encontrou.

O eu se considera, como sempre, imortal. Evidentemente, isso é falso. Só é imortal, o que você É.

Não olhe para trás. Instale-se no Não-eu, no Não-Si. Se você é capaz de parar, em um tempo muito curto, a
referência ao passado, à história, à sua história e, mesmo, ultrapassar a causalidade que eu exprimi, você descobre o

quê? Você permite se descobrir o Absoluto.

Esta forma não mais te diz respeito, você está aí ainda inscrito. Este mundo não te diz mais respeito, e contudo você
aí age e reage. A perda do que quer que seja apenas mostra a fragilidade da vida e desse eu.

Isso te mostra simplesmente que nada é eterno sobre este mundo, exceto você. Nada pode durar no que está inscrito
no tempo deste mundo, salvo o que não move, o que é imóvel. Todo o resto são apenas experiências que não

mudam nada para a Verdade, que não mudam nada no centro, em que você É. Se você vê claramente isso, então



não há mais problema, nem agora, nem ontem, nem amanhã, nem quando o saco de comida tiver desaparecido.

***

Pergunta: após ter observado, após refutar as vibrações e as sensações do corpo e os pensamentos, eu me
instalo em meu Templo cardíaco para aí encontrar a paz e viver o estado de Presença, que satisfaz o Si.

Refutei esse estado, o Si, para que o não Si, o Absoluto, se revele a mim, mas sem sucesso. O que mais devo
refutar para que o Si solte?

No que você expressa, há ainda um observador que quer observar o não-Si. Não há dissolução. O que há a
observar, é ultrapassar a Vibração ela mesma. Isso se torna possível pela Onda da Vida, sem sua intervenção.

Para isso, não coloque sua consciência em nenhuma parte, porque a partir do momento em que você coloca sua
consciência em uma região de você, desse corpo, que te faz provar, sentir a Paz e a Presença, é necessário, ali
também, deslocalizar a consciência. Não como uma vontade de ir além, mas não mais ser tributário de qualquer

localização da consciência, ela mesma, nesse corpo.

É necessário, de alguma maneira, esquecer de você mesma. A presença é certamente o estado de experiência
que é, se eu posso dizer assim, o mais próximo do Absoluto. No Absoluto, a consciência não está mais. Não há lugar
para o observador, nem para o corpo, e ainda menos para a Vibração Supramental. Isso passa pela Dissolução ou,

se você prefere, o desaparecimento do observador. Não há então outra coisa suplementar a refutar.

Uma vez que a refutação foi efetuada, que você realizou sua investigação, sobretudo nada deseje, nada faça, não
considere que o Si (ou mesmo a Presença) vai te conduzir ao não Si. Isso não é uma sequência lógica, nem outra

etapa.

É necessário, de alguma maneira, fazer um sacrifício simbólico que se realiza por si só, a partir do instante em que a
consciência não é mais conduzida sobre o que quer que seja. O Si vai chamar isso o vazio ou a vacuidade ou o nada

[néant].

É preciso, de algum modo, confiar, depois da refutação e da investigação, que houve (de alguma forma, e é figurado)
esse toque no coração. E ali, durante essa experiência particular, refutar. Mas não refutar como o observador do que

foi experimentado, em um momento ou em outro.

Você não pode servir-se de uma experiência, que data de ontem ou de outro tempo, que foi realizada, para refutar. É
necessário que essa refutação se produza no instante mesmo da Presença, mas não fora porque se você realiza

essa refutação fora do momento em que ela é vivida, isso não serve estritamente de nada porque o Si não é o eu, o
Si não é dependente de uma história ou de uma memória, já que ele se define, justamente, como a instalação no Aqui
e Agora, no presente. Mas o Absoluto não é o presente, sobretudo se esse presente é passado e remonta a ontem.

A refutação não pode se produzir, neste caso preciso, senão no momento em que é vivida a Presença, e não fora. Se
você apreender o mecanismo, no momento em que se manifesta a Presença, e o presente (na Vibração, na

percepção do que é chamado de Coroas do Coração, mesmo na Vibração, no Fogo do Coração, ou o que vocês
descreveram, recentemente, como tremores e calafrios), é nesse momento que se pode viver a Dissolução. Mas não

como uma passagem de um estado a outro, mas na desidentificação, mesmo, disso. E isso é natural.

É necessário se servir, se eu posso dizer, desses momentos, em que eles são vividos. Isso é diferente da estratégia
da investigação e da refutação, conforme isso é conduzido no eu ou no Si. Não há que buscar, nem a exprimir, nem
manifestar o menor esforço porque é, justamente, a ausência de esforço que permite ao Absoluto se revelar. Não há

outro exercício para o Si, do que esse.

Uma vez que você experimentou o eu sou, em múltiplas repetições, é necessário também refutar isso extraindo
simplesmente sua consciência do eu sou, sem colocar a consciência além: ela se dissolverá por ela mesma. E isso te

fará conhecer, ao retorno na forma, a evidência, a beatitude, o êxtase e o riso.

Não se projete, não mais, nas ideias sobre o não Si. Lembre-se que ele não pode ser aproximado, nem conhecido. O
desaparecimento de tudo o que não é ele não pode senão deixar, a ele, presente e se manifestar, a ele a partir desse

momento e após.

Você poderá passar do Si ao não Si. Porque, desde que esse mecanismo esteja instalado, a possibilidade de
passagem, tanto do último ao Si como do Si ao eu, torna-se evidência. Não considere o não Si como um resultado do
Si porque ele é tudo, exceto isso. Se você faz assim, tudo isso te parecerá, e será vivido de maneira evidente, sem

dificuldade.

***

Pergunta: Como mudar facilmente do estado da homossexualidade para a heterossexualidade?
Como isso é importante e qual importância isso tem realmente? Por que você se atribui tanta importância? Qual é o

incômodo que é expresso?

O interesse não é esse, porque se há interesse, aqui, isto se refere exclusivamente a quê?
O amor pessoal entre dois seres, entre duas consciências. O Absoluto não tem nada a ver com isso.



Trata-se da alma, ou, se você preferir, o complexo inferior que está submetido ao desejo, se necessário, ao amor que
se expressa no corpo, que se expressa na alma. Isso se refere ao eu. Nem ao Si, nem ao Absoluto, porque o Si não é

afetado pelas escolhas do corpo ou da alma.

Se o Si É, se eu Sou É, nenhuma questão desse gênero pode nascer porque o Si não tem o que fazer do complexo
inferior, qualquer que seja o desejo exprimido ou a questão expressa: não lhe diz respeito.

A sexualidade não diz respeito senão a esta Dimensão, o que quer que seja desviado ou encontrado, em
termos de prazer e de amor. Isso não representa nenhum interesse, e nenhuma ação sobre o Si.

Simplesmente, quando o Si se realiza, quando você está realizado, a esfera dita sexual ou amorosa pode se
manifestar, ou desaparecer, ou, também, se transformar. Mas isso não é mais uma prioridade, isso não é mais uma

vitalidade e, menos ainda, uma essencialidade.

O Si não é uma questão de sexo, nem de amor, no nível da alma. Quanto ao Absoluto, o que é Absoluto não pode ser
perturbado, nem em um sentido nem no outro, pelo que ocorre no complexo inferior: ele não tem o que fazer disso.

Isso não é uma rejeição, isso não é uma negação da vitalidade, mas bem uma transformação da vitalidade. Porque
nesse momento, e somente nesse momento, o que é chamado de sexo ou os órgãos genitais não servem mais à

sexualidade: eles alimentam o Coração. O Fogo Vital não é mais simplesmente uma vitalidade, mas um Fogo
Transmutado porque a Onda da Vida tem mudado profundamente as coisas. Mesmo se há Êxtase, mesmo se há

gozo. O sexo não tem nada a ver com isso mesmo se isso passa por esse lugar. Então, não se coloque mais essa
questão.

Coloque-se a questão essencial, o resto seguirá, ou não seguirá, sem nenhuma incidência sobre o que quer que seja.
Simplesmente, porque tanto no Si quanto no Absoluto, mesmo com uma forma, tudo isso não representa realmente o

que isso é: a busca do que falta, homem ou mulher. Mas não falta nada. A separação que criou a falta e essa
busca de vitalidade.

No Estado de Ser, como no Absoluto, tudo é Gozo, tudo é sexualidade sem nenhum dos tabus que vocês conhecem e
sem praticar o que quer que seja. É supérfluo.

O Si, o Absoluto, transcende e faz desaparecer tudo o que está ligado à animalidade, tudo o que era justamente a
não conexão ao Si, ao Absoluto. Neste caso, como no Si, como no Absoluto, não há mais noção de sexo, porque

mesmo o que foi planejado como sendo do sexo não é senão uma elevação do Fogo Interior para o Coração, que o
Absoluto não tem o que fazer.

***

Pergunta: Às vezes chego a ter a impressão de ser como um bebê, flutuando sozinho na imensidão, sem
consciência, sem referência, sem nada, sabendo do fundo do meu ser que o Absoluto está ali. Não é

contraditório?
Não, já que o Absoluto que você É, está presente e manifestado também em uma forma. Há um Absoluto com forma e

um Absoluto sem forma. Essa forma, é esse saco de comida e sua consciência. 
O Absoluto não será perturbado pelo desaparecimento desse corpo e da Consciência desse corpo. É isso

que é realizado: não há nenhuma contradição. Não há nada a adicionar em relação a isso: é muito simples.

O Si vai se servir de imagens, como o bebê, como o nada, mas isso não é senão a tradução do Absoluto quando ele
não está mais e retorna o Ser ao Si, ou ao Estado de Ser. Nesse momento, você realiza o que é chamado

os Lellas do Senhor. Esses são os jogos da vida. Há uma alegria real de viver isso, e então testemunhar e observar,
mas isso é tudo.

Isso demonstra que uma vez que o Desconhecido torna-se a sua Morada, nesse momento, você pode passar de um
ao outro, e do outro ao um sem dificuldade. É o que te criou a contradição.

Mas você torna-se capaz de identificar o Absoluto e o Si e a Presença, sem nenhuma dificuldade. No entanto, é isso
mesmo que cria o sentimento de contradição, que não existe.

************
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Questão: tive dificuldade para permanecer centrada; pensamentos, lembranças afluem, partem em todos
os sentidos, sem que sejam questões. Isso esvazia o mental, nutre-o? Como sair disso?

O conjunto do que lhe é submetido, que aparece sob o olho da consciência (qualquer que seja o lugar onde ele está
situado), dá o que você chama, você mesma, «partir em todos os sentidos», impedindo-a de estar centrada.

Não há porta de saída, mas uma porta de entrada.
Querer sair de seus próprios pensamentos é tão estúpido como querer sair de dentro: você pode apenas entrar, ou

seja, aceitar observar o que se desenrola e refutá-lo.

Olhar não quer dizer aquiescer.
Isso vai dar-lhe as engrenagens e os mecanismos do que você chama «o que parte em todos os sentidos», que lhe

dá a ver, então, porque você parte em todos os sentidos.

O que isso traduz, não ao nível de uma origem, mas, efetivamente, no que você diz?
Por que você se descentra tão facilmente?

O que é que a desestabiliza e a faz perder seu centro?
Onde se situa a causa profunda, não as causas, não em sua história ou em seu histórico, mas, efetivamente, no

instante presente?
O que acontece, naquele momento?

Por que você se incomodou?
Em que esses pensamentos, que não lhe concernem, incomodam-na?

Isso significa, é claro, que há uma incapacidade para colocar-se à distância e para refutar seus próprios
pensamentos, o que traduz, aí também, um princípio de identificação ao que passa, ao que não é imutável, ao que

não é eterno.
Você é, de algum modo, distraída pelo que é passageiro, pelo que concerne apenas à personalidade e seu

desenrolar nessa matéria.
Você se esquece de que você não é isso.

Há, portanto, um sentido de implicação exagerada no afetivo, nas relações, no que é visto, nesses pensamentos que
se desenrolam.

Você é, portanto, agitada por suas próprias emoções e por seus próprios pensamentos, porque você dá peso a eles,
consistência, e está persuadida de que eles vêm de você.

É uma coisa aceitar que você não é seus pensamentos, de maneira conceitual, não é, contudo, por isso, que os
pensamentos vão desaparecer.

Simplesmente, coloque-se no observador que não é esses pensamentos, mas que vê esses pensamentos
desenrolar-se.

Não são os seus.
Há, portanto, um princípio de identificação que lhe dá a impressão e à sua consciência de estar em todos os sentidos,

ou seja, que os pensamentos levam-na a outros lugares que não seu centro, você mesma disse-o.
O que significa, sem procurar mais longe, que você se deixa seduzir por seus próprios pensamentos e, quando eles
lhe convém, você se centra ou tem a ilusão de estar centrada, porque os pensamentos correspondem a algo que a

tranquiliza.
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Nenhum pensamento pode estabelecer o Absoluto.
Nenhum pensamento pode tranquilizá-la, de maneira duradoura, se você parte em todos os sentidos ou tenha a

impressão de que eles são agradáveis.
Os pensamentos não têm que ser nem agradáveis, nem desagradáveis.

Eles fazem apenas passar.
E, como todas as coisas, eles passarão.

Isso é efêmero.

Você dá peso ao efêmero, uma vez que ele a altera.
Você não está, portanto, colocada no bom lugar para vê-los e refutá-los.

Contudo, o fato de que isso seja acentuado nesse momento é, muito exatamente, o que você tem a superar e a
transcender, na refutação.

Assim que um pensamento age sobre sua emoção, sobre uma decisão, você não é mestre de si mesma, uma vez que
é o pensamento que decide você.

Reflita: quem decide?
Em definitivo, é, sempre, a razão, é, sempre, o intelecto, dos quais alguns se vangloriam.

A problemática vem que os pensamentos (junto àqueles que estão, como vocês dizem, em diligência espiritual)
podem tomar a cor, a impressão de uma intuição (como, por exemplo, os impulsos da alma ou os impulsos etéreos),
mas são, sempre, pensamentos que a levam a pensar e a conceituar a noção do que é bom para você e do que é

mau para você.
Enquanto você pensa assim e aceita esse mecanismo de pensamento, você não é Livre: você está submissa aos

seus próprios pensamentos, ou seja, ao discernimento e à intuição que a impedem de ver a Unidade e, ainda mais, o
Absoluto.

O Absoluto não é nem bem, nem mal, ele não se importa com esse referencial.
O Absoluto não se importa com o Si, ele não se importa com a intuição e com carismas, porque tudo isso releva de

uma projeção, de uma manifestação exterior ao que é eterno, a algo que se manifesta e que vem obstruir ou facilitar o
quê?

O eu ou o Si.

O Absoluto desvenda-se porque as circunstâncias da Terra não são mais as mesmas.
Se, em você, isso reativa e revive os pensamentos, isso quer dizer que, em sua história, você atribuiu demasiado

lugar ao raciocínio, demasiado peso às emoções, ao olhar do outro, aos pensamentos do outro.
Isso, também, impede-a de juntar-se ao seu centro porque, no centro, há toda a força, há tudo o que é necessário.
É um espaço e um tempo, sem espaço e sem tempo, no qual a escolha não tem mais razão de ser, no qual a razão

não tem mais razão de ser.
A razão será aplicada nos setores em que a razão é necessária e unicamente quando é necessária: sentar-se no

correto lugar para conduzir um veículo, e não atrás: isso é a razão.

Mas, a partir do instante em que, na emoção, a partir do instante em que, nas relações, quaisquer que sejam, você
deixa passar a razão à frente, você se perde porque, como eu o disse ontem, há, sempre, uma chance em duas de

enganar-se.
E é, muito exatamente, o que acontece, porque os pensamentos são oriundos, em definitivo, apenas do medo,

apenas de mecanismos de sobrevivência, de manutenção da artificialidade do ego, da pessoa.

Feliz aquele que não tem mais pensamento perturbador.
Feliz aquele que não crê mais em seus próprios pensamentos, porque ele está Livre.

Enquanto você adere aos seus pensamentos, tanto agradáveis como desagradáveis, você não está Livre, porque é
persuadida de que é você que pensa.

O que pensa é o ator, é a marionete, não é aquele que puxa os fios e, ainda menos, aquele que está acima dos fios.
Nenhum pensamento confere a Liberdade, mesmo o mais iluminado.

A Liberdade não está desse lado do véu, ela não está em qualquer razão, em qualquer explicação e, ainda menos,
em uma compreensão, mas no simples fato de aceitar ver, sem julgar, honestamente, o que se desenrola.

E são pensamentos que se desenrolam.

É claro, eles são inscritos em sua história, em sua razão, mas você não é nem sua história, nem sua razão.
O domínio do espírito, o domínio do Absoluto não se importa com pensamentos, uma vez que, no Absoluto, não existe

qualquer pensamento.
No Samadhi existe apenas um único pensamento: a autocontemplação da Luz.

O objetivo da meditação não é visar suprimir os pensamentos, porque, enquanto o saco de alimento está aí, haverá,
sempre, pensamento, exceto se a passagem foi criada: então, você pode refugiar-se no Absoluto ou noSamadhi.

Aí, não há mais pensamento.

Mas, querer resolver o mecanismo do pensamento no lugar em que ele nasceu, nada quer dizer.
Querer apoiar-se na meditação, na Vibração para fazer cessar os pensamentos é, do mesmo modo, aleatório: por

vezes, isso funciona, por vezes, não funciona, e vocês o constatam nos Alinhamentos, nas meditações.
Enquanto subsiste um pensamento que perturba (eu entendo por perturbador: que está na dianteira da cena), vocês

não são vocês.

Vocês não podem combater os pensamentos, porque os reforçam.
Vocês não podem opor-se aos pensamentos, eles não são do mesmo mundo que vocês.

A única porta de entrada consiste em não mais aceitar o ditame dos pensamentos.
E a primeira etapa é apreender e viver que os pensamentos fazem apenas surgir a tela da consciência.



Mesmo se vocês têm a impressão de aplicar um conjunto de certezas matemáticas, são apenas crenças abstratas
que encontram, certamente, aplicações nesse mundo: há uma lógica, mas essa lógica nada tem a ver com o Absoluto

e nada tem a ver, tampouco, com a Unidade.

Será que o místico que voa nos ares aprendeu as leis matemáticas, físicas, que permitem voar, em um avião?
O que é predominante, em vocês, em você?

A necessidade de explicar, a necessidade de compreender, o medo, o fato de ser invadido?

O que eu digo para os pensamentos é da mesma natureza do que eu acabo de exprimir para o vôo do místico.
E depois, a um dado momento, o místico apercebe-se de que ele não tem necessidade de voar.

Ele é total e inteiro, aqui mesmo, nesse saco.
Nada há do que escapar.

O saco de alimento e os pensamentos escaparão, eles mesmos, quando da morte.
Nenhum pensamento sobrevive em outro lugar que não na memória comum.

Mesmo os maiores dos pensadores, através de seus escritos, dão apenas a viver elementos irreais, aos quais se
adere, como para uma lei matemática ou uma lei física que é suposta de explicar um mecanismo de funcionamento.

Mas eu os lembro de que esses mecanismos de funcionamento apenas são válidos aqui, mas não no Absoluto.

Isso se junta, muito precisamente, a essa frase: onde vocês põem sua atenção, onde vocês põem sua consciência
localiza-se a Vibração, e é o reflexo do que vocês são, aqui, nesse mundo, mas não permite ao Absoluto desvendar-

se a vocês.

O ego vai construir todas as estratégias necessárias para a própria sobrevivência.
Os pensamentos são, certamente, um dos mecanismos os mais poderosos, porque o pensamento surge de lugar

algum, apoia-se, de qualquer modo, em conceitos e emoções, sobre o que foi construído anteriormente.
Ora, é, justamente, isso que é preciso ver e desconstruir, não por uma ação da vontade, mas aceitando vê-lo.

Vê-los coloca-os na distância, do mesmo modo que vocês não podem ver o Absoluto.
E, se vocês quisessem vê-lo, vocês o poriam, ainda mais, à distância e na distância.

O mecanismo dos pensamentos que vai em todos os sentidos aplica-se, simplesmente, para recentrarem-se, porque
é ao centro que você concretizará a visão do que são esses pensamentos, como não sendo os seus.

Mas, se você continua submissa à agitação, se continua submissa ao fato de que isso parte a todos os sentidos, você
participa, como disse, desse descentramento.

Estando descentrada, você não tem meio algum de ação sobre o pensamento.
E, aliás, se você quisesse agir sobre o pensamento, ele se reforçaria, até tornar-se obsessivo: isso é muito

conhecido.

A refutação, aí também, permite, ao mesmo tempo, identificar o que são os pensamentos, de onde eles nascem e
para onde desaparecem, o que facilita, de algum modo, a não identificação, uma vez que, tanto no Samadhi como na

presença, como no Absoluto, isso não existe.
O importante, aí também, é estar lúcida, olhar claramente.

Se você apreende, verdadeiramente, que tudo o que passa não é eterno, você apreenderá que os pensamentos
estão no primeiro plano, bem mais do que as emoções.

Todo pensamento concernente à identidade que você tem, ou porta, mesmo se ela lhe pareça vir da lugar algum, de
onde você quer que ela venha, fora esse corpo de alimento que você não é?

Tudo é um problema de atenção e de intenção.
Se você aceita observar os pensamentos passarem, desenrolarem, e se você mesma não se move, você vai vê-los

pelo que eles são: elementos perturbadores que vêm perturbar a superfície de sua consciência, fazendo-a jogar com
a razão ou com a não razão.

O que nada muda, no sentido profundo que é, simplesmente, desviá-la de seu centro, conduzindo-a a procurar uma
porta de saída ilusória, através de inúmeras técnicas que visam fazer calar o mental.

Mas nenhuma técnica pode fazer calar o mental, porque ele não se cala, jamais, exceto no Absoluto.
Você é, ao mesmo tempo, o problema e a solução.

Ser afetada por seus próprios pensamentos, qualquer que seja o teor deles, leva-a, inexoravelmente, a afastar-se de
seu centro, a afastar-se do que você É e, ainda mais, a afastar-se do não Si.

Olhem o mundo.
Quantos preferem ir aos magazines e comprar roupas, ao invés de meditar?

Mas o resultado é o mesmo: em um caso, como no outro, vocês criam um desejo e uma necessidade.
Vocês devem superar o desejo e a necessidade.

O pensamento inscreve-se nessa dinâmica de desejo e de necessidade, de compreensão, de explicação, de decisão
e de escolha.

Assim, essa agitação que você vive é um convite para superar tudo isso, para deixar desenrolar-se, sem intervir, o
que se desenrola.

Então, é claro, aquele que continua no ego e na personalidade vai dizer-me que isso não é verdade, que ele é
obrigado a controlar a vida dele, sua espiritualidade, a manter seus quadros, seus limites, seus confinamentos.

Do ponto de vista do ego, do que é limitado, é completamente exato.
E isso se torna totalmente falso no Si e, eu diria, mesmo, oposto, quando você é Absoluto.

Nenhum pensamento pode ser de qualquer ação no que você vive interiormente, exceto descentrar-se.



Mas, jamais, isso pode aportar-lhe o que quer que seja (o que quer que você veja, o que quer que pense).

Aqueles que estão instalados no pensamento não podem entender as palavras que eu acabo de pronunciar, porque
estão situados, exatamente, ao oposto do que eu disse.

Coloque-se, portanto, a questão: você sabe o que você quer Ser?
Você sabe para onde vai?
Sabe onde você se situa?

Enquanto isso existe, você não pode encontrar nem ser Absoluto.

É para isso que a Lucidez, a Transparência e a iluminação são indispensáveis.
O exemplo que tomei ontem, continua válido: vocês continuam em uma sala onde há, no solo, uma corda enrolada.

Mas faz sombra: para vocês, é uma serpente.
Vocês têm medo, até o momento em que compreendem que é uma corda.

Vocês riem.

Além disso, há o fato de que não há nem serpente, nem corda, nem Luz.
Vocês se dirigem, hoje (para aqueles que ainda não tocaram), para esse Absoluto ou para essa Presença.

Tanto um como o outro deve propiciar-lhes, preliminarmente (pelas Vibrações ou pelo Abandono do Si), um estado
encarnado, desprendido, totalmente, do fruto de suas ações, sem qualquer projeção no futuro, sem qualquer

reminiscência do passado.

Se vocês são capazes de permanecer vazios de tudo isso, de todas as informações, então, há apenas um único
passo a transpor, vocês estão muito próximos disso, o que quer que lhes sussurre o ego, no ouvido, quaisquer que

sejam seus pensamentos.

Questão: o que devo soltar e como posso soltar, para que a Onda de Vida nasça em mim?

Absolutamente tudo.
Nada reter.
Solte tudo.

Enquanto você mantiver algo, isso não funcionará.
É preciso parar de olhar-se o umbigo.

É preciso, também, parar de olhar o que quer que seja.
É preciso, por exemplo, estar plenamente presente no Si e nada desejar ou nada pedir.

Nada esperar.
Ficar aí, simplesmente.

Se você é capaz de fazer isso alguns minutos, a Onda de Vida aparecer-lhe-á, mas ninguém pode fazê-lo em seu
lugar.

Coloque-se a questão de saber se você é capaz de tudo parar, o que quer que lhe sussurre o ego: «eu vou morrer»,
«eu vou perder o controle», «eu vou me tornar louca».

O ego tem muitas soluções para dissuadi-la de permanecer tranquila.
Coloque-se em algum lugar e, aí, nada peça, nada faça, deixe vir a você, sem barreira e sem medo.

Porque, nesse estado, é aí, onde você estiver, o mais exato, o mais próximo, a fim de que o que não é desse mundo
nasça em você.

Anteriormente, o ser humano é apenas uma mistura e um conjunto de crenças que se harmonizam mais ou menos
bem umas com as outras.

Você não É isso.

É preciso, como eu disse ontem, sair do ponto de vista da pessoa: ela não existe.
Há, nesse nível, a necessidade, cada vez mais premente, que lhe pede para manter-se tranquila, imóvel.

Você passará pelo observador e, a um dado momento, marcado entre todos, por si mesma, você apreenderá que
esse momento é exato.

E, a partir do instante em que o momento é exato, a Onda de Vida está aí.

Ela jamais deixou de estar aí.
É seu consciente, seus medos e as dúvidas que a impediram de estar, totalmente, consciente, na personalidade.

Aí está o que há a realizar: é uma não realização, uma não ação.

Questão: Uriel fez-me penetrar, pelas portas Atração e Unidade, da Luz, para facilitar a percepção do
Coração. O que é a percepção do Coração? Tem ela uma ligação com a refutação?

A percepção do Coração é, antes de tudo, como seu nome o diz, uma percepção que é instalada na região do peito.
Diferentes percepções, diferentes vivências conduzem, de algum modo, conforme uma graduação, à presença e à

mistura do que é denominado o Supramental e a Onda de Vida.
Arrepio, essa Vibração e, depois, esse estremecimento ou esse Fogo do Coração amoroso, têm uma ação sobre a
consciência, uma vez que a Vibração é a consciência do eu, do Si e, em todo caso, ela inscreve-se nesse saco de

alimento.

Num primeiro tempo, colocar-se na Vibração ou no Coração não é uma visão do espírito, mas um ato consciente, da
própria consciência, destinado e que visa fazê-la sair da ilusão da pessoa.

Depois, vem o vazio ou o neant: a Vibração não está mais aí.



A consciência está instalada no Coração e ela está, de algum modo, madura para abandonar-se a si mesma.
E, aí, a Onda de Vida nasce.

Ela sempre nasceu, de toda a eternidade, mas devido à cessação das atividades inferiores do Coração (o mental), o
lugar está livre para outra coisa.

A Unidade, como o Absoluto não podem estabelecer-se, se se pode dizê-lo, enquanto existe uma interrogação, uma
atividade do mental.

É nesse sentido que as reuniões que vocês têm, às 19 horas [hora francesa]têm por objeto saturá-los de Vibrações e
de levá-los à sua responsabilidade, à sua verdadeira Liberdade.

Apreenda que é exatamente isso que realiza o Arcanjo Uriel, nomeado Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Isso propiciará uma capacidade, maior, para estar à escuta e para superar o que se apresenta no olho da

consciência.
Quando isso se produz, a refutação é automática, porque há a vivência disso.

Questão: eu tinha a certeza interior de que era capaz de aceitar, serenamente, a partida de um parente.
Hoje, minha mãe está morrendo e, muito frequentemente, a tristeza oprime-me. Por que resta todo esse

sofrimento em mim?

Por que você não se autoriza a viver esse luto, a viver essa perda, vivendo-a como uma perda?
Porque, para a ilusão, é uma perda.

Esse saco de alimento, que foi sua mãe, vai desaparecer, e você fica.
Há uma falta de algo.

Por que você impediria isso de manifestar-se?
Refutar não é impedir uma manifestação.

Crer-se forte, porque se vivem experiências de Si (ou do Si) é muito, muito rapidamente ultrapassado por esse gênero
de perda, por esse gênero de desaparecimento.

O que isso mostra, sem qualquer culpa?
É que o Si não é Eterno.
Só o Absoluto é Eterno.

Se você é afetada, aceite olhar.

Você não tem que criticar.
Você não tem que recolocar, em algum lugar, mas, simplesmente, estar lúcida de que a morte remete-a à sua própria

morte e, portanto, chama-a a encarar, de maneira brutal: o que é a morte?
Como você encara sua própria morte?

Se você aceita que o que morre não é você, mas, apenas, esse saco de alimento e sua consciência, sua mãe
representou apenas uma projeção sincrônica de si mesma (ela no corpo dela) e a tradução de certo número de

emoções que, desde o início, são efêmeras e não são reconhecidas como tal.

Há, portanto, uma dependência, um apego, um sofrimento, que é ligado à perda.
Isso a chama, simplesmente, a viver a experiência.

A ver isso.
O Si não pode, jamais, superar a morte (em todos os sentidos do termo).

Só o Absoluto faz isso.
Porque a vida e a morte são intimamente ligadas, na ilusão.

No Absoluto não há nem vida, nem morte.
Enquanto vocês não são capazes de amar sem a presença daquele que é amado, qual é esse amor?

Por qual razão haveria uma falta para aquele que é Amor?
De quem quer que seja ou do que quer que seja.

Os laços familiares dizem, efetivamente, o que eles querem dizer: são laços.
Esses laços tranquilizam vocês, porque eles criam um sentimento de perenidade, porque uma mãe pereniza-se em

seu filho que, por sua vez, pereniza-se, ele mesmo, em outro filho.
Enquanto o conjunto representa apenas projeções.

Será que seu sofrimento vai durar além de um tempo?
Será que ele será o mesmo em seis meses?

Por vezes, sim, por vezes, não.
É a ruptura, o sentimento de perda que desencadeia isso.
Porque, quem é que crê que perdeu algo, se não é o ego?
Se você muda de olhar, verá que o que você É não sofre.

Por um momento transitório, você saiu da poltrona e entrou no papel do ator e da interação com outro ator.
Essa interação nada quer dizer, porque aquela que você amou, como mãe, aliás, é um ser que foi seu algoz.

Portanto, você está influenciada e marcada pelo instante, o instante do laço (aqui, chamado criação ou procriação).
Há, necessariamente, essa perda e o medo da perda, que é inscrito em você.

Porque aquele que sabe o que é a morte não pode ser afetado pela morte de um parente.
Ao contrário, se ele pensa na morte, deveria estar contente e feliz, porque ele saiu da ilusão, enquanto você ali

permanece.

Onde vocês põem o amor?
Vocês o põem no laço e na dependência?

Ou, então, vocês o põem no fato de que um ser seja Liberado da limitação, do confinamento, da ignorância?
Isso prova, também, que você se coloca de seu ponto de vista, mas não do ponto de vista daquele que parte, não no



Isso prova, também, que você se coloca de seu ponto de vista, mas não do ponto de vista daquele que parte, não no
sofrimento dele, mas na Liberdade dele a vir.

Vocês encaram a morte como uma perda.
Mas a morte é tudo, exceto uma perda.

Eu poderia responder-lhes que a vida é uma perda, aqui.
Sim, porque vocês perdem o Absoluto.

Aí está a verdadeira perda.

Enquanto vocês consideram que a perda de seu corpo, de um laço, qualquer que seja, afeta-os, isso assinala a
personalidade, ou o Si.

Aquele que está, realmente, no Absoluto, sabe, muito bem, que a morte é um nascimento.
O verdadeiro nascimento.

Não aquele que os conduz a projetar-se nesse corpo no qual vocês habitam.

Vocês estão invertidos, porque esse mundo está invertido.
E vocês sofrem da inversão quando ela desaparece.

Aceite o sofrimento.
Viva-o.

Mas compreenda dele o sentido, o apego que está por trás.

Enquanto você é submetida a esse gênero de reação, aceite vê-lo, mas veja mais longe do que isso, porque isso
traduz outra coisa que a simples perda afetiva daquela que a nutriu e a pôs no mundo.

É bem mais do que isso.
Enquanto, em outros países, a morte é uma festa.

Há tanto culto da personalidade e do efêmero nesse mundo, que vocês festejam os nascimentos.
Vocês se regozijam, quando uma alma é confinada novamente.

Vocês a querem, mesmo, como mãe, confinar almas, porque vocês estão sós.

Se vocês vão ao extremo dessa lógica, verão aparecer, claramente, as faltas, a necessidade de preencher-se de
ilusões.

O instinto de reprodução, que chama à vida, é apenas um apelo à morte.
Vocês são Eternos e são Amor.

Por que travestir o Amor em qualquer nascimento?
Ou a perda de um amor em qualquer morte?

Conceitualizem e vivam que é apenas um ponto de vista e uma posição, e que, dessa posição, de onde vocês estão,
decorre o sofrimento ou o não sofrimento.

O sofrimento não existe.
Quando você morre, será que você leva seu sofrimento?

Será que aquele que sofreu, no momento da morte, é capaz de levar o sofrimento, como as alegrias, aliás?

Enquanto vocês se colocarem, a si mesmos, no efêmero, qualquer que seja esse efêmero (um filho ou um pai, nesse
corpo, que é o seu), vocês sofrerão, porque o efêmero é sofrimento.

Não é questão de renegar o sofrimento, mas de ver, claramente, o que se desenrola.

Você quer, simplesmente, que seus Samadhis e sua Alegria sejam alternâncias com o sofrimento?
Ou você quer não mais ser tributária de qualquer sofrimento?

O sofrimento não é, jamais, inevitável.
Ele é apenas ressonância com um ponto de vista.

Não se esqueça de que o sofrimento, antes de tudo, é um processo químico, quer esse sofrimento seja físico ou
psicológico.

A consciência brinca de sofrer.
O Absoluto não pode sofrer.

Mesmo se esse corpo seja tocado.
E eu falo de experiência.

Aliás, a própria expressão, quando vocês dizem: «eu estou doente», «eu tenho um câncer», «eu tenho um luto»,
quem é que tem um luto, quem é que tem um câncer?

Esse corpo.
Não vocês.

Mas vocês estão tão apegados à sua pessoa que não veem nada mais que sua pessoa.

Coloquem-se a questão de porque vocês estão apegados ao efêmero, enquanto sabem que é efêmero e que o
efêmero é sofrimento, necessariamente.

Perguntem a um bebê, se ele tem lembrança disso, se ele está feliz de estar ali.
Ele está feliz onde?

No ventre.
Mas não quando ele sai.

Perguntem a um morto, que está morto (mas não antes que ele morra, mas depois): será que ele está contente?

Portanto, vocês projetam, sem parar, seus quadros de referências em relação à sua falta.
Reflitam.



Se não houvesse lugar para a falta em vocês, por que manifestar qualquer sofrimento por aquele que é Liberado?
De fato, seu ponto de vista é egoísta.

Falta-lhes amor e, portanto, falta-lhes respeito por aquele que está no Amor, uma vez que ele parte, ou que ele partiu.

E vocês amam aquele que chega.
Do ponto de vista da pessoa e da lógica humana, familiar e social, é perfeito.

Do ponto de vista do Absoluto, é torcido.
É completamente ao inverso.

E é a Verdade.

O que vocês exprimem, quando a falta do outro os toma?
A falta de si mesmos, simplesmente, uma vez que o outro é você.

Então, é muito bonito falar de amor e dizer que tudo é Um e fazer a experiência disso.
E vem uma separação ou uma perda.

O que é que vocês manifestam?
O sofrimento.

A Alegria desapareceu.
Por quê?

Sempre similar: por causa da falta.
E a falta inscreve-se como uma subdivisão do medo porque aqui, sobre esse mundo em que vocês estão, vocês

estão separados, divididos e sós.
Porque a personalidade vive isso.

Será que o Absoluto está só?
É impossível refletir assim.

O Absoluto não está nem só nem cercado.
Ele é Tudo.

No Tudo, não há falta.
São vocês que estão na falta.

E vocês procuram por toda a parte, alhures: pela espiritualidade, pela psicologia, por essa busca desenfreada de si
mesmos e esquecem-se de que tudo já está aí.

E vocês mantêm o espetáculo.
O teatro é eterno.

Vocês voltam a atuar os mesmos atos, os mesmos cenários, os mesmos sofrimentos, de vida em vida.

Será que vocês são isso?
Será que vocês são esse efêmero, que se reproduz sem parar, com as mesmas faltas, os mesmos sofrimentos, os

mesmos terrores?
É esse seu ponto de vista?

Reflitam.

Vocês não são o sofrimento.
Isso não quer dizer ignorar o sofrimento, mas não ser identificado.

Ele está aí.
O que é que ele mostra?

Não há porta de saída, aí tampouco, exceto o Absoluto ou a morte.
Mas vocês não podem refutar a vida ou pôr fim à vida, porque o Absoluto contêm, também, essa vida, invertida.

O Absoluto não é exclusão da vida, mesmo aqui.
É impossível.

Aí está o que diz a perda de um ser querido.
Qualquer que seja essa perda, é preciso ir além.

Porque o sofrimento apenas exprimirá, em definitivo, sempre e exclusivamente, a personalidade e suas faltas, suas
frustrações, mesmo através do que é nomeado um laço de amor.

Isso não é a Liberdade.

Ousem ir ao outro lado, no qual está a Eternidade, no qual está a verdadeira Liberdade e a verdadeira Alegria, o
Riso, para além de todas as circunstâncias dessa vida, desse corpo.

Cabe a vocês saber o que querem: manter o sofrimento ou ser Absoluto.
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Questão: refutar e dizer: «Pai, eu entrego meu Espírito entre suas mãos, porque tudo está consumado»,
facilita a Dissolução?

Desde quando o Pai tem mãos?
Desde quando você tem algo a entregar a quem quer que seja?

Através da pronunciação dessa frase, você se afasta de sua própria Dissolução no Absoluto, uma vez que considera
que existe um Pai (onde quer que ele esteja situado).

Você mantém, portanto, o Si.

O Abandono do Si não é entregar o que quer que seja ao Pai, mas entregar-se a outra coisa (para além de toda
forma, de toda denominação ou de toda definição).

Nada há a fazer: ficar tranquilo, calmo.
Tudo se desenrola sem qualquer intenção, sem qualquer oração, porque a oração considera que há algo de exterior.
É o próprio princípio e o fundamento de todas as religiões que os levaram a criar, a conceituar, algo de inacessível.

O Pai é a Fonte.
A Fonte não é o Absoluto.

Agora, faça como você quiser.

Questão: foi o Arcanjo ANAEL que nos falou para dizer essa frase no momento final.

Para viver o Si, para estabelecer o Si, mas não o não Si.
Para criar uma identificação, chamada Comunhão.

Mas a Comunhão não é a Dissolução.
Fusionar não é estar fundido.

Há uma diferença.
O próprio apelo que você cria, cria um pedido e uma falta.

O Absoluto não pode ser qualquer falta.

Questão: você disse: «nada pode durar do que é inscrito no tempo desse mundo, exceto o que não se
move, que é imóvel». E isso se revelará, então, unicamente pela refutação e o interrogatório do «quem sou

eu»?

Encontre-me uma coisa que não se mova nesse mundo, que gire ao redor de qualquer outra coisa.
É uma visão do espírito.

O Centro não pode estar nesse mundo.
Ele está por toda a parte, mas além do Tudo.
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O tempo é o espaço.
Assim que você saiu do tempo, a ilusão é fazer crer que há um tempo separado de um espaço e um espaço separado

de um tempo, que cria a distância.
Isso não existe.

O Centro não é tempo algum.
Ou, então, ele é todos os tempos, mas no espaço (que é o tempo).

A separação do tempo e do espaço participa da ilusão.
Quando você é Absoluto, o tempo não existe.

Ele é o espaço e, nesse espaço, no qual você não tem mais pessoas, no qual você não é mais uma pessoa, no qual
você não é um indivíduo e no qual você não é mais um indivíduo: você é o Centro, o Absoluto.

E, aí, é-lhe dado a perceber – para além de toda percepção, porque você se fundiu dentro – o azul escuro e bilhões
de estrelas.

Aí, você não se move.
E você está em lugar algum e por toda a parte.

Você não pode ser limitado a qualquer tempo ou qualquer espaço.
Só o ego mantém o tempo, porque o que se move, o que é efêmero, é inscrito no tempo, sempre (seja esse saco de

alimento, seus pensamentos, suas emoções, quaisquer que sejam).

Questão: é desejável passar pela Fusão com meu Pai e a Dissolução nele mesmo para tornar-se Um e,
unicamente após isso, considerar o Absoluto?

Considerar o Absoluto não permite ser Absoluto.
Apenas depois que você solta tudo o que crê ser – e mesmo o Si – é que você penetra na não consciência (ou a-

consciência).

Os mecanismos de Dissolução são, antes de tudo, o Abandono do Si, o Abandono do Eu Sou.
A partir desse instante, aparece um Duplo.

Quem quer que ele seja, não o personifique – mesmo se ele seja personificado – porque o reencontro permite o
Absoluto.

Se você fosse capaz de fusionar com um fio de erva, você viveria, exatamente, a mesma coisa.
Mas, por razões de comodidade, você escolhe, em geral, um deus (qualquer que seja), um modelo ou outro Ser.
De fato, você não o escolhe: é aquele que aparece à sua própria ressonância, como uma imagem no espelho.

Enquanto você não realizou o Si (se fosse o caso), é preferível escolher uma imagem.
Mas vem um momento em que a própria imagem deve fundir-se (como você se funde).

Não há necessidade de entidade, nem de você, aliás.

É preciso sair da visão que puxa tudo para si.
O pensamento é assim feito – o mental, também – para que vocês tenham necessidade de ver-se.

Mas, enquanto vocês creem ver-se, através de algo de exterior a vocês, vocês não se veem.
E por uma razão: nada é necessário puxar para si, é preciso dar o Si.

Enquanto existe uma experiência, enquanto existe uma sede de experiência, enquanto existe uma contemplação do
Si, do Eu Sou, o Absoluto não é revelado.

Mas, para muitos, isso é muito difícil.
Portanto, nesse caso, fique no Si.

Mas, de qualquer modo, tenha-se tranquilo.
Porque, quem joga o jogo de querer jogar algo?

Seja o espectador, se você não pode sair do teatro.
Mas não seja aquele que desempenha o papel.

Esqueça-se, totalmente.
O que quer que lhe diga seu ego (que é o neant, que é assustador), isso não é verdade.

Questão: se, no Si, há, ainda, modelos, crenças, é preciso fazer uma introspecção, a fim de descobri-los,
quando eles se escondem no inconsciente, a fim de refutá-los? Ou esperar que apareçam, no curso da

vivência?

A refutação não deve concernir ao que você procura.
Se você procura, no Mim, o que está inconsciente, o que é que acontece?

Você dá a ele um peso, uma verdade que não existe.

O que aflora, o que sobe como pensamento deve ser refutado, mas não vá procurar o que não aparece.
Se não, você recai do Si ao Eu, você mantém a personalidade.

Nenhuma ação na personalidade permite sair da personalidade.
É o ego que crê nisso.

A refutação é interessar-se pelo que se manifesta no Si ou, eventualmente, no eu, mas não vale a pena entrar no eu.
Se não, você atribui crédito a ele, você o revaloriza, você joga o jogo da dualidade, considerando que você é uma

sombra.
Mas você não é a sombra de si mesmo: você é Luz e Amor.

Nada mais.

Tudo o que aparece na consciência é uma sombra.
Por que ir revelar o que dorme e que não existe?



Para torná-lo consciente?
E manter o eu?

Questão: minhas atividades, meu trabalho são incompatíveis com o desenvolvimento do Absoluto, se
nutrem a dualidade, a ilusão, ou mesmo o confinamento?

Você se dá conta do número de eu que você pronunciou (meu trabalho, minha atividade)?
Quem lhe disse para deixar o que quer que fosse?

Quem lhe pede isso?

Comece, já, por suprimir os eu e os meu.
Você está identificada.

Além do corpo, você se identifica às suas ações, à sua vida.
Você não pode pôr fim à sua vida, uma vez que você não é sua vida.

Não é, tampouco, suprimindo o que é aparente, desse modo, que você vai podar, que você vai encontrar o que quer
que seja.

Eu a convido a voltar a escutar sua questão, para ver quantas vezes há minha vida, mim, meu, eu.
Há apenas isso.

Refuta isso, e não se ocupe disso.

Você não é o que se desenrola.
Deixe viver a vida que se vive.

Deixe o trabalho fazer-se.
Você não é o trabalho que se faz.

É isso o que eu digo.
Eu não disse que era preciso deixar o que quer que fosse.

Não há qualquer obstáculo ao Absoluto, a não ser você mesma.

Questão: poderia falar-nos da linguagem e do silêncio, na ligação deles com o Absoluto?
A linguagem é própria desse saco de alimento.

A consciência é uma secreção desse saco, tal como vocês nomeiam.
Mesmo o eu Sou: o que é que ele se torna, quando esse saco não está mais aí?

Você acredita que vai poder proclamar «Eu Sou», do outro lado, sem corpo?
É uma ilusão.

Em seguida, o silêncio e a linguagem.
O que é a linguagem?

O espaço entre dois silêncios.
Não há silêncio.

Há apenas o fato de ficar tranquilo porque, quem pode dizer que está no silêncio?
Você pode fazer o silêncio das palavras.
Você pode fazer o silêncio dos sentidos.

Mas o corpo continua aí, e você continua dentro dele.

Essa é apenas uma primeira fase da introspecção, que vai fazê-la viver o Si ou uma aproximação do Si.
O Absoluto não se importa com a linguagem.

Há apenas que fazer silêncio.
Porque, mesmo o Eu Sou é um som.

Um som primordial, aquele que aparece, também, no Absoluto, nesse azul escuro e nessas estrelas (que não o são).

É claro que você pode trabalhar no Si, reforçá-lo, pela meditação, pelo silêncio.
Mas todos eles são apenas jogos.

A linguagem é um obstáculo.
O mais importante é ficar tranquila.

Se você se esquece de si mesma, o Absoluto está aí: sem nada procurar, sem nada pedir, sem procurar zonas de
Sombra, sem procurar uma Fusão (ela se produz por si mesma).

Deixe esse corpo viver sua vida.
Deixe-o falar, se ele quiser.

Deixe-o fazer o silêncio, se ele quiser.
Mas você não é nem a linguagem, nem o silêncio.

Isso pertence à ilusão.

A linguagem é criada pelo saco de alimento: é uma interface da consciência.
O silêncio também.

Questão: uma expansão do vazio, uma paz, um êxtase permite ao Absoluto revelar-se, se se apaga,
completamente, desse estado?

Sim.
A partir do instante em que você considera que não é a experiência que você vive, a partir do instante em que você

refuta essa experiência (sem querer extrair-se dela, mas constatando-o), então, o Absoluto está aí.
E você não poderá mais falar de uma experiência.

A experiência pertence, sempre, ao Si, ou à Presença, ou ao Eu Sou porque, se não houvesse observador que vive a
experiência, o que restaria como experiência?

Nada.



É o Si que joga dele mesmo e com ele mesmo.
É muito sedutor, porque a consciência é apenas uma experiência.

E, quanto mais as experiências aparecem, mais a consciência delas se nutre.
Como você quer, nesse caso, chegar a ser o que você É?

Há experiências que você não pode reproduzir.
E, aliás, esse gênero de experiência sobrevém, sempre, inesperadamente, sem preveni-los, caso contrário, vocês não

a viveriam, por medo.
Aí também, não se extraia de nada.

Refute-a, ficando tranquila.
De qualquer modo, deixe vir, e você constatará que há algo que está por trás do observador, por trás daquele que

diz: «eu vivo uma experiência e um êxtase».
Aí, você está no bom caminho, porque você fica tranquila.

Se você aceita que não é você que vive a experiência (mas o Si), então, o Absoluto está aí.

Questão: uma de suas intervenções pareceu-me límpida, mas eu acreditei compreender que o Absoluto
revelar-se-ia a nós, unicamente, quando não se compreendesse mais nada. O que é isso?

O dia em que você compreender que nada pode compreender, o Absoluto estará aí.
Vá além do que é compreendido, porque compreender é tomar, é apropriar-se, é justificar, é explicar.

O Absoluto não pode ser nem compreendido, nem justificado, nem explicado.
E isso não é uma experiência.

Apreenda – como na questão anterior – que há, sempre, uma consciência que observa.
Vá além do observador.

Você não é aquele que olha a peça, nem mesmo a poltrona onde ele está sentado.
É preciso sair do teatro para compreender que não há teatro.

Mas o fato de sair não é uma ação: é uma imobilidade total, na qual você é o Centro, de toda parte.
É o eixo da roda.

O que eu digo não é feito para ser compreendido.
Justamente.

Quando isso aparece como límpido, não é mais o cérebro, por vezes, é o Si.
É o imediatismo do que você apreende que cria o sentido, mas vá além do sentido.

Vá além do que é compreendido.
Aceite que, desse lado (aí, onde você está), você é ignorância e que todo conhecimento é ignorância.

Solte seus conhecimentos e, aí, naquele momento, você considerará – porque é a Verdade a mais total – que você é
ignorante.

Porque eu poderia perguntar-lhe: diga-me, quem É você?
O que você teria a responder?

O que quer que você compreenda, o Absoluto é imóvel, seja nessa forma efêmera, ou que ele não esteja mais em
lugar algum.

Não há mais experiência, nem compreensão.
É um estado, além de todo estado.

Assim que você compreende algo, você tem a impressão de que isso lhe aparece como claro e que você o conhece.
E, portanto, você pode conhecer apenas o que é exterior a você.

É preciso, também, superar isso.
O Absoluto não é uma compreensão, bem ao contrário.

Não é, tampouco, uma experiência.
Não é, tampouco, um estado.

É o Final.

Questão: eu vivi a Fusão com a natureza. O resto ao redor era apenas um cenário. Depois, o Véu da ilusão
rasgou-se e apareceu a brancura da Luz. O que era?

Isso se chama a infinita Presença.
É o momento – como você o diz – em que o Véu rasga-se.

É, de algum modo (se posso exprimir-me desse modo), a antecâmara do Absoluto.
Simplesmente, isso foi – como você o diz – uma experiência.

Para o Si, é uma etapa.
Ela é respeitável.

A coisa a realizar não é comemorar, lembrar-se dessa experiência, mas, aí também, observar, além da experiência e
da memória da experiência.

Quem é você?
Coloque-se a questão: que sou eu?

Será que eu sou o observador que viu esse Véu da ilusão que se rasgou?
Será que eu sou a Luz que eu vi?

Você não pode ver o que você É, de maneira alguma, quando a experiência pode reproduzir-se.
Se ela se reproduz (e reproduzir-se-á), vá além do que você observa.

É o único modo de fazer desaparecer o observador.

Como você diz: é um cenário.
Mas vá além do cenário, também.



É uma fase preliminar.
O que eu quero dizer com isso: esqueça-se dessa experiência, ela já teve seu efeito.

Ela terá ainda mais efeito.
Lembre-se: você não é, jamais, as experiências que você vive, mesmo se a consciência está ávida dessas

experiências (e, se possível, luminosas, e não sombrias).

Eu a engajo, portanto, a superar a experiência.

Questão: a memória que se liquefaz é uma ajuda para superar o jogo do mental ou é um jogo, uma
recuperação do ego?

Não.
O ego tem necessidade da memória.

Olhe a criança que é virgem.
Ela não é afetada por qualquer memória, pelo menos muito jovem.

A memória é ligada ao tempo e à sua separação do espaço.
Você tem a memória do que você era antes?

A memória não lhe é de qualquer ajuda.
Então, regozije-se.

Você verá que, se sua memória desaparece, o que resta?
O Absoluto.

A memória pertence a esse mundo.
Ela faz parte da experiência.

Não é a Vida.
Portanto, regozije-se.

Questão: eu não sinto mais os estados de Contentamento que me ajudavam a viver. Eu devo renunciar a
esses estados, para estar no Absoluto? Eu tenho a impressão de perder o contato com o que eu nomeava

o Divino. Isso quer dizer que eu devo refutar esse estado? Pode ser o Si?

Se você refutou (ou que não o tenha refutado), você constata que ele não está mais aí.
Você mesma diz que era uma ajuda, para suportar.

Mas o Absoluto não tem necessidade de qualquer ajuda, nem de ser suportado pelo que quer que seja.
Porque é o que você É.

O Absoluto é Contentamento, mas ele nada ajuda a suportar, porque é sua natureza de ser o Contentamento, e não
de viver a experiência do Contentamento.

Portanto, é claro, isso deve desaparecer da experiência, para que se torne, realmente, o que você É.

Eu disse: a Vibração, o Samadhi, as saídas do corpo, tudo isso representa o quê?
O Si, a a-consciência.

Ir além da consciência é não mais ter consciência, nem memória, nem Vibração, nem nada.
Quando isso acontece, ou você se desola (e é o Si que se desola), ou você aquiesce e, aí, tudo se revelará, para

você, sem esforço.
Isso provará, de algum modo, que você renunciou.

Há, realmente, um Abandono do Si.

Você construiu o Eu Sou.
Você viveu o Eu Sou.

É tempo de superar isso.
É o que se produz.

Então, acolha.
E você não terá mais necessidade de suportar a vida.

A Vida desenrolar-se-á.
Você estará aqui (nesse corpo), mas, também, por vezes, em por toda a parte em outros lugares.

Você não será mais afetada pela repetição desse gênero de experiência ou pelo desaparecimento dela.

Você não deve nutrir-se da Luz, mas Ser a Luz.
É o que você É.

Então, o ego vai inventar sombras, projeções, experiências.
Ele chama a isso Divino.

Mas quando isso desaparece, você está madura.

Questão: que são os Leilas do Senhor?
É um jogo.

É a cena de teatro.
A vida é jogo [peça de teatro].

Então, por vezes, vocês têm papéis de comediante, por vezes, papéis de algoz, por vezes, papéis de vítima.
Às vezes, vocês estão felizes, às vezes, vocês estão infelizes.

Mas são esses jogos, justamente, que mantêm a consciência e o Eu Sou ou o ego.

Os Leilas do Senhor é além, ou seja, já, reconhecer o que acontece.
É considerar que o mundo não é mais real do que você.

É o cenário que está aí, que permite à consciência manifestar-se porque, sem manifestação, não haveria consciência
(qualquer que seja essa manifestação).

Porque a manifestação é, sempre, uma expressão e uma projeção ao exterior (qualquer que seja esse exterior).



Então, são jogos.
A consciência joga de observar-se.

O Absoluto não é consciente.

Questão: ignorar os pensamentos é uma maneira de dar, ainda, peso ao mental?
Absolutamente não.

Questão: o que é que eu não teria identificado, que nutriria meu eu e que eu teria que conhecer hoje?
Se algo não está aí, se sua consciência não o vive, por que você quer que eu lhe responda, de maneira precisa,

sobre seu inconsciente?
Você quer que eu nutra o quê?

Coloque-se a questão: o que você ainda está olhando, se não é seu próprio umbigo?
Não é preciso brincar com os medos.

Nada há a escavar, porque você escava um buraco: você cai dentro.
É, de algum modo, lógico.

Não vá procurar o que nada lhe pede.

Questão: como ficar calma, imóvel e tranquila?
Fique tranquila.

O que você quer que eu lhe diga mais?
Porque, se eu lhe dou algo a fazer (um conselho), você estará ainda menos tranquila.

Você persegue um objetivo que não pode existir.
Saia de si mesma.

Aí também, não se olhe o umbigo e esse corpo que tem necessidade de mover-se.
Ele exprime um medo.

Então, você quer saber qual é esse medo?
Isso para nada serve, a não ser para reforçar o ego.

Esqueça-se, de você também.
Você participa do movimento, porque você está identificada ao movimento.

Enquanto você crê que você é o movimento desse corpo que se move sem parar, ou desses pensamentos que saem,
como você quer ficar tranquila?

E, se você quer opor-se a isso, coloque-se a questão: quem se opõe?
Sempre o eu.

O Absoluto a nada se opõe: ele É, além do Ser.
É o não ser, o não Si.

Portanto, nenhuma técnica do Si ou do eu pode solucionar o que você me pergunta.
É você que deve mudar de ponto de vista.

É você que deve deslocar-se do movimento.
Porque, se eu acrescento outro movimento, o que acontece?

O Absoluto está menos aí.
Portanto, eu não posso nutri-la.

Questão: Viver a Dissolução, Fusão, Dissolução com a Mônada corresponde a realizar a Dissolução do Si?
Isso realizado, não é, então, viver as condições ideais do Absoluto?

Não existe qualquer condição ao Absoluto.
O Absoluto não é uma etapa, nem uma realização.

Contudo, o Sol, um fio de erva pode permitir-lhe realizar isso mais facilmente, por quê?
Porque a consciência não é mais tributária desse saco de alimento.

Ela concebe-se, a si mesma, existente fora desse saco, e é o Eu Sou, o Si.

Agora, o erro seria crer que há condições, preliminares: não há nenhuma.
Você procura, através de conceitos – portanto, através do mental – porque você tem necessidade de colocar

conceitos e de apoiar-se neles.
Isso fará, sempre, parte da experiência.

Assim que você procura, você já está no erro, porque nada há a procurar.
Procurar é sair do ficar tranquila, é voltar a jogar o jogo da experiência.

Ora, toda experiência deve cessar.
Portanto, mesmo o que é nomeada Mônada ou Duplo ou fio de erva chega a você quando você está pronta.

Não é você que vai para ele, caso contrário, é um desejo, é, ainda, uma experiência.

Não se ocupe, tampouco, disso, pare de colocar conceitos ou condições.
Você não pode sair disso com a reflexão, é impossível: toda reflexão é um espelho do eu ou do Si, nada mais.

Questão: deve-se regozijar quando não se vive qualquer experiência?
Sim, e, mesmo, quando você dorme.

Questão: eu já saí do teatro, mas para encontrar um segundo cenário. O que aconteceu?
Não se regozije: substituir um teatro por outro para nada serve.

É, ainda, uma experiência, como você mesma diz.
Portanto, é preciso cessar as experiências.

É claro, elas se produzem, porque a consciência é apenas uma experiências, quaisquer que sejam.
Substituir um teatro por outro teatro para nada serve.



Substituir um teatro por outro teatro para nada serve.
É um instante em que todos esses jogos devem cessar.

É a avidez que cria a experiência.
Você constatará que é o momento em que não há mais qualquer avidez, qualquer expectativa, qualquer desejo, que

tudo acontece.
Mas não uma experiência.

O Absoluto não se nutre de qualquer experiência.
Ele as contém, não é a mesma coisa.
É preciso expulsar a avidez, o desejo.

Eu repito: fique tranquila, não se canse em sair de um teatro para entrar em outro teatro.
Quer ele seja mais belo ou menos belo, nada muda.

Toda experiência é da ordem da avidez ou do desejo.
Consciente ou inconsciente: isso não tem qualquer importância.

O desejo é, sempre, apenas a expressão ou desse saco de alimento, ou da alma, mas continua apenas um desejo.
A partir do instante em que não há mais qualquer desejo, o Absoluto está aí, porque é o que você É.

Você não É um desejo e, ainda menos, uma experiência.
Apenas quando você aceita tudo soltar: o Abandono do Si.

Mas, enquanto o Si vive experiências, mesmo se ele se aproxime ou dê a impressão de aproximar-se, o Absoluto não
está aí.

Em todo caso, você não está aí.
O Absoluto sempre esteve aí.

Questão: isso não estava ligado a uma vontade de experimentar, mas produziu-se espontaneamente,
quando em entrei no som.

E depois?
A experiência, mesmo que não a interesse, é apenas uma projeção em sua consciência.

O som desemboca no Absoluto, senão, ele desemboca em uma experiência.
Supere a experiência.

E não me diga que você não a quis, porque nada se produz se você nada deseja.
A palavra avidez é exata, porque se há experiência, há desejo.

Ou, então, a experiência deve ser, justamente, a perda de toda referência, e não outra referência.
Não há movimento no Absoluto.

Toda experiência não surge de lugar algum, ela é construída em algum lugar.
Quer você veja elefantes rosa ou um teatro, nada muda: é, sempre, uma projeção.

Apenas quando o cenário desaparece, totalmente, quando o Si desaparece, também, não antes.

Questão: quando se apreendeu que é preciso ficar tranquilo, não há, então, mais questão a colocar?

Você é Absoluto?
Não. Não sei. Sim, certamente.

O que é que se move, nessas respostas, se não é o ego?
Eu já respondi a uma questão, longamente, sobre alguém que não tinha questão.
A questão não existe mais do que a resposta e, no entanto, isso não é um jogo.

Questão: como soltar tudo e Abandonar-se à Simplicidade?
Reconhecendo o que você É: Absoluto.

Nada há a soltar.
Quem coloca a questão, se não é o ego?

Quem crê que deve soltar algo?

Ficar tranquilo é nada soltar: é refutar.
Enquanto você procura o que quer que seja para soltar, é que você considera, é claro, que há algo a soltar.

O que você quer soltar, uma vez que você já soltou?

Questão: poderia voltar à noção de Absoluto inclusivo e a necessidade de não negar a ilusão?
Conceber que você é uma ilusão, porque efêmera, não faz, contudo, desaparecer o efêmero.

Ele desaparecerá por si mesmo.
Você não tem necessidade de pôr fim a esse corpo: ele é programado para desaparecer.

É mudar de ponto de vista, simplesmente.
Mudar de ponto de vista exprime a Verdade e a Realidade.

Enquanto você se atribui esse corpo, esses pensamentos, essa vida, você está no ponto de vista desse corpo, dessa
vida, desse pensamento ou nessa experiência.

Mas você não é nem a experiência, nem o corpo, nem o pensamento, porque tudo isso passa.
Aceite, simplesmente, isso.

Você não tem qualquer meio de agir na ilusão porque, a partir do instante em várias consciências existem, elas criam
uma ilusão comum, que vocês chamam o mundo.

Viva o que há a viver com entusiasmo, com paixão, se você quiser, mas não seja isso.
Nada há de incompatível no que eu digo, exceto para o ego.



Nada há de incompatível no que eu digo, exceto para o ego.
Você não É esse corpo, tampouco você É esse mundo.

Ele existe apenas porque você ali está inserida.
Quem é responsável por essa inserção?

Seus pais?
Sua consciência?

Quem?
Se você consegue ver, sem ver, além de tudo isso, portanto, mudando de ponto de vista (eu não lhe peço para crer

no que eu digo, mas colocar sua consciência no bom lugar), então, o cenário desaparecerá, a Luz estará aí.

E, em uma etapa dita Final, você perceberá que você É isso e que a ilusão está compreendida nisso.
É apenas o jogo da consciência.

O Absoluto não pode ver-se a ele mesmo.
É o que você É.

Questão: se não se reencontra o Absoluto em nossa vida, o que acontece depois?
A consciência existe, ainda e, portanto, ela se projetará.

Questão: você precisou que o silêncio é uma questão. Você pode a ela responder?
Sim.

As palavras que, hoje, podem parecer-lhes desprovidas de sentido, o ponto de vista, o olhar.
E, sobretudo “fique tranquila”: tudo está contido aí.

O Absoluto é Isso.

Questão: colocar a consciência no bom lugar é colocá-la ao nível do Absoluto?

Não, largue-a.
Colocar a consciência é uma atenção.

Eventualmente, você pode servir-se do som.
Você se apoia no Eu Sou, mas isso não é o Eu Sou, é o não Si.

Mudar de olhar é não mais colocar a consciência em lugar algum, justamente.
É não mais colocá-la, não mais experimentar.

De algum modo, entrar no silêncio da consciência.
O ponto de vista mudará, por si mesmo, sem ter necessidade de colocar o que quer que seja.

Questão: É preciso deixar o som penetrar-nos? 
Mas você É o Som.

Se você considera que um som penetra-o, você considera o som exterior a você.
Portanto, o ponto de vista e o olhar não são bons.

Questão: é normal ter a impressão de que meu corpo não me pertence?
Mas como você quereria que seu corpo pertencesse a você?

Questão: quando se tem a impressão de não mais existir, é uma experiência do Absoluto?
Você mesmo tem a resposta: é uma experiência.

O Absoluto não é uma experiência.
Isso começa a entrar.

Vocês ali estão.
Vocês sempre estiveram ali.
Apreendam e soltem tudo.

Nada há a soltar.

Questão: quando se sente...
Quem sente?

Questão: ... uma presença à esquerda, como viver essa ressonância?
Mas ela está aí, uma vez que você a sente.

Nesse face a face (que é um lado a lado), o que é que vai acontecer?
O Absoluto.

A partir do instante em que você não é mais você, e que você É o que está ao seu lado, nesse face a face, você
percebe que não há ninguém à frente e ninguém ao lado, uma vez que nem um nem o outro é verdadeiro.

É, justamente, nessas condições se percebe, para vocês, o que vocês São.
É uma descoberta e não uma experiência porque, quando isso É, a um momento, você sente.

Depois, você ressente.
E, depois, você Vibra.

E, depois, você Fusiona.
E, depois, há o Absoluto.

Mas não é um depois, isso sempre esteve aí.
Simplesmente, sua consciência não se deslocou, suficientemente e, quando ela estiver deslocada, suficientemente,

ela desaparecerá.

Tudo isso lhes foi explicado pelos Arcanjos, pelos Anciões, pelas Estrelas.
Eu lhes digo a mesma coisa.

O Absoluto não conhece a distância.
De algum modo, o face a face do Si ao Duplo vem pôr fim à distância.

Isso não é uma experiência.



Isso não é uma experiência.

Questão: e se se viveu uma experiência de Fusão com o Duplo, mas que é parcial?
É como um exame, há parciais, será que você compreende?

Não.
Tanto melhor.

Questão: tornar-se o Som e o estremecimento, ao mesmo tempo, é correto?
De certo ponto de vista, pode-se dizer que você decola.

Portanto, fique tranquilo.
Mas isso é correto.

É a Presença Infinita.
É preciso ir além, mas está ótimo.

Não temos outras perguntas, agradecemos.
Então, calemo-nos.

Foi uma felicidade para BIDI.
E uma felicidade para vocês, mesmo se vocês não o compreendam.

BIDI saúda-os e diz-lhes até uma próxima vez.

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1467
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Pergunta: Como libertar a espera e a busca do Absoluto?
Foi dito que o Absoluto não pode ser procurado porque, como procurar o que tu já És?

Toda a procura, todo o suposto caminho, praticado ou procurado, toda a procura num passado, em qualquer
outra coisa que não seja o que eu sou, aqui e agora, não pode senão afastar-te do Absoluto.

O Absoluto não pode ser conhecido.
Ele faz parte do desconhecido. 

Portanto, é preciso refutares tudo o que é conhecido. 
Passa o teu tempo, não à procura do Absoluto (tu não o podes), mas passa o teu tempo a refutar o que te é

conhecido.
Num dado momento (e esse dado momento está muito próximo porque isto que eu te proponho é muito

simples), o cérebro, a personalidade, o ego, e mesmo a individualidade, não podem manter-se, para além de
um certo tempo, relativamente à refutação.
O sentido do eu aparece três anos antes.

É o momento onde aparece a distância entre o sujeito e o objeto.
É o momento em que a Consciência toma consciência de si mesma e se distancia relativamente a tudo o que

pode ser sentido, ressentido, visto, percebido, estabelecendo, de qualquer modo, um limite e uma barreira
entre ti e o mundo.

É esta distância e esta barreira que criam a pessoa, que criam o individuo.
Se tu aceitares isso, é suficiente aceitar simplesmente que não há nada a procurar, nada a encontrar, nada a

esperar mas, simplesmente, colocar um olhar lúcido sobre tudo o que é efêmero.
Tu Eras, antes de estar nesse corpo.
Tu Eras, antes que o mundo existisse.

E tu Serás, uma vez que o mundo tenha desaparecido.
Mas o que Serás tu?

Isto não é uma projeção no futuro, ainda menos no passado, mas antes o estabelecimento da Consciência para
além da Consciência.

A Consciência é experiência; ela se alimenta da experimentação.
Até um certo ponto, tu crês ser aquele ou aquela que experimenta.

Tu te identificas com a cena, tu te identificas com o teatro, tu pensas que há um caminho e tu o percorres
porque tu o criaste.

Eu não vos ensinarei nada dizendo que o pensamento é criativo.
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Mas de onde vem o pensamento? Será que ele é anterior à existência deste saco de comida?
Tens memória disso?

O que se passa quando meditas?
O que acontece nas experiências místicas?

Mesmo a mais improvável, a mais extraordinária.
Bem, é simples: há sempre qualquer coisa que olha.

E essa qualquer coisa que olha não é afetada pela experiência, nem pela própria Consciência.
O que observa não é uma pessoa, não és tu, no sentido de uma individualidade mas é bem mais vasto e bem

mais ilimitado do que tu poderias imaginar, conceber ou pensar.
A partir do instante em que tu observares os teus próprios pensamentos, a forma como eles nascem (é mesmo

o princípio da meditação) tu vais poder, num primeiro tempo, sair da linearidade.
Não para escapar ao que quer que seja, ou a quem quer que seja, porque, eu te lembro que, o Absoluto

engloba também a Ilusão.
Tudo o que é efêmero é ilusório.

O que é permanente é infinito e indefinido.
Observa o finito.

O Absoluto observa o efêmero.
O efêmero está contido no Absoluto. 
Nada pode estar fora do Absoluto.

O problema é que a Consciência se coloca sempre num relativo, em qualquer coisa de limitado, de
fragmentado, onde há o sentido de uma possessão, onde há o sentido de uma atribuição, de um papel, de uma

função, de uma adesão ao que quer que seja.
 Quer seja o corpo, quer seja a família, quer seja um objeto ou mesmo, para aqueles que realizam o Si, o

sentimento de ser a Terra inteira e as Consciências que aí estão contidas.
Isso não é o Absoluto mas está contido no Absoluto.

Ora, tu és Absoluto.
Nada de limitado pode ser o que tu És.

Há, portanto, em primeiro lugar, numa forma lógica, que estabelecer um «eu sou» porque o Si não se pode
construir e criar senão em oposição ou em confrontação com o não Si.

É o mesmo para o eu que se constrói e se elabora desde há três anos, a partir do não eu: é a distância sujeito /
objeto.

O absoluto te diz: «tu não és nem o sujeito, nem o objeto. Tu não és mesmo a relação entre o sujeito e
o objeto.».

E isso é, de toda a Eternidade, porque a perfeição não é nunca efêmera.
E tu és perfeito.

Só a visão da construção do eu e, para aqueles que estão no caminho espiritual, a construção do Si, não são
senão afastamentos da Verdade.

Todas as verdades que tu descobres, todas as verdades que tu estabeleces como válidas, na tua
vida, são, num dia ou noutro, varridas.

Tu estás num corpo.
Esse corpo vai desaparecer, é inevitável.

Esta Terra desaparecerá, o Sol desaparecerá, o Universo desaparecerá. 
Os vossos cientistas o dizem.

O que te tornarás tu nesse momento? 
Então, certamente, enquanto tu estiveres no jogo, e jogares o jogo, isso não tem nenhuma importância porque

a escala, dita de tempo, escapa totalmente, tanto à tua compreensão como ao teu conceito.
Mesmo o sentido de identidade de uma pessoa, de um individuo, do Si, não é senão um conceito.

O ser humano encarnado tem por hábito definir.
Ele define a partir de uma forma limitada (objeto ou sujeito) mas tudo isso é efêmero. 

O mais difícil (e que é ao mesmo tempo o mais simples), é aceitar, de uma vez por todas, que não há
nada a procurar, nada a encontrar e que o caminho não existe, senão quando consideras que existe um

caminho, senão quando consideras que há uma montanha a subir e descer, é a mesma coisa.
O que é que sobe a montanha ou o que é que a desce?

A noção de esforço é conhecida neste mundo.
Tudo é um esforço.

É preciso ganhar a vida.
O que eu te proponho não é não mais ganhar, mas compreender, a fim de integrar, de ultrapassar, de

transcender e, de qualquer forma, de romper as amarras com o finito.
 Não te desviando (o que seria, mais uma vez, um erro), mas antes posicionando-te além do que é conhecido.

Para isso, não há outra solução senão aceitar o próprio princípio do que deve ser refutado.



Sair do confinamento é ultrapassar todos os limites, não numa espécie de desordem, mas antes ultrapassar a
ordem e a desordem.

É estabelecer-se para além da ordem e da desordem, como para além do bem e do mal.
Para além da dualidade.
Para além da Unidade.

É não desempenhar mais nenhum papel, mas aceitar viver o que te propõe este mundo.
Não é uma questão de se afastar desse corpo já que tu estás dentro dele.

Mas tu não és esse corpo.
Não é uma negação do corpo, nem uma negação da vida, mas, bem mais, a transcendência, a transfiguração e

a ressurreição da verdadeira Vida: aquela que não é finita e que, além disso, nunca começou.
O que incomoda é o testemunho.

O que incomoda é o Si.
O que incomoda é crer que há um caminho, é crer que há uma verdade a encontrar.

O mundo é uma projeção.
Uma projeção de quê?

Do pensamento e da Consciência.
Tu não és nem o pensamento, nem a Consciência, nem o agente que projetou a Consciência ou o

pensamento.
Tu estás para além de tudo isso.

Como eu o dizia: isso não é uma procura, não é um tempo porque desde o instante em que tu consideras que
há tempo a consagrar a, tu permaneces no finito.

E o Absoluto não pode estar aí para ti.
Tu te afastaste, de qualquer modo, do Absoluto.

O Absoluto está para além da Alegria porque a Alegria é a contemplação do Si, pondo fim a uma certa forma
de sofrimento, efetivamente, mas que não responde nunca à questão de quem tu És, porque o próprio Si não
é senão uma projeção ao nível de uma densidade diferente daquele que vocês conhecem no eu, mas

que permanece inscrita no eu. 
Onde queres tu estar inscrito?

A única angustia do humano é o desaparecimento.
Vocês não podem desaparecer. 

Esse saco de comida desaparece.
Esse mundo desaparece.
O universo desaparecerá.

Os conceitos e os pensamentos desaparecerão.
Mas o que susteve isso não desaparecerá nunca porque, justamente, nunca apareceu. 

Portanto, olha, sem procurar.
Muda simplesmente o olhar.

O que é que nunca apareceu?
O que é que nunca desapareceu?

O que é que sustem todas as experiências, sem participar na experiência?
Não é nem a testemunha, nem o observador.

É qualquer coisa que está a montante, se me posso exprimir assim.
É o que tu És, não no eu sou, mas na própria negação do eu sou.

Lembra-te de que as minhas palavras não estão destinadas a ser entendidas por todo o mundo, porque elas
perturbam.

Elas perturbam o finito e se perturbam com o finito, é por vezes prejudicial.
Enquanto tu considerares que não terminaste de conduzir as tuas experiências (que não te pertencem mais que

o teu corpo), então, certamente, o Si se deleita com o despertar da Kundalini, das suas viagens, dos seus
sonhos, da sua Paz, da sua Alegria.

Mas mesmo isso flutua porque quem pode dizer, mesmo no seio do Si, que passa a Eternidade no Si?
Reflitam: que se torna o Si, uma vez que esse corpo já não está aí?
Que se torna a Consciência, uma vez que esse corpo já não está aí?

Onde estavas tu antes de estares nesse corpo?
Estavas num outro corpo?

E mesmo se esse for o caso, se há aparentemente uma solução de continuidade entre um outro corpo e esse
corpo, onde estavas tu, entre os dois?

Tu tens disso a clara visão, o claro sentimento?
Tu sabes o que está para além da Essência?

Enquanto houver uma procura, vocês não estão instalados no bom olhar ou no bom ponto de vista, porque a



procura se inscreve no tempo e, como vos disseram muitos ensinamentos, o tempo não existe.
É muito agradável.

Se o tempo não existisse, esse corpo não existiria.
Muito simplesmente.

Essa Consciência não existiria.
Essa presença não existiria.

Só permaneceria Absoluto, este Último.
Mas este Último, mais uma vez, não é uma busca.

É uma Verdade que não depende de nenhuma experiência, de nenhum corpo, de nenhum conceito, de
nenhuma Consciência.

A Consciência está ligada à experiência e à projeção, qualquer que seja a Consciência.
O único momento em que vocês não têm consciência é aquele em que vocês dormem e, no entanto, vocês

acordam de manhã tendo, como eu já o disse, o sentimento de ser o mesmo.
Porque há o quê?

A memória da vigília, a memória de uma história limitada nessa vida, ou (para os buscadores espirituais) de
todas as vossas vidas.

Mas qual é a importância?
O que era ontem não é o que vocês são hoje.

E o que vocês São, realmente, não tem nada a ver com o tempo.
O tempo é uma criação artificial, qualquer que seja o tempo.

Além disso, o tempo é o espaço desprovido de tempo mas vocês não são, também, nenhum espaço.
Vocês não dependem do espaço / tempo.

O que depende do espaço / tempo é uma pessoa.
Vocês não são uma pessoa.

É um jogo.
Enquanto vocês permanecerem uma pessoa, vocês alternam entre prazer e desprazer, sofrimento e alegria.

Desde que haja emoção, há tempo, há reação.
Enquanto houver conceito, enquanto houver pensamento, há tempo.

O tempo é a Ilusão que vos faz crer num caminho e que vos perde num caminho, que vos dá satisfações, que
alimenta a Ilusão e a esperança ou o desespero, mas vocês não são nem esperança, nem desespero.

Vocês são o que foi chamado a Morada da Paz Suprema, essa Beatitude Absoluta que existe desde que vocês
não sejam mais uma pessoa nem um indivíduo.

Ora, o paradoxo é que a pessoa, como tu a exprimes, ou o indivíduo, se tu estás no Si, passa o seu tempo a
reivindicar uma procura do que já aí está.

Quando tu tiveres apreendido que não há nada a procurar, que não há nada a encontrar, que não há
nenhum caminho, o caminho parará por si mesmo, a busca parará por si mesma.

Tu sairás da esperança e do desespero.
Tu não serás mais afetado pela vida desse corpo, pela vida desses pensamentos, desses conceitos.
E, no entanto, isso não desaparecerá, porque isso tem um termo mas o ego vai-te fazer crer que se tu

considerares esse ponto de vista tu pões termo à tua vida, o que é falso.
O ego é muito maligno para evitar que penses assim, porque ele sabe que se tu realizares este gênero de

pensamentos, esta refutação, ele vai desaparecer.
O saco de comida, que tu és, ocupará sempre um dado espaço e um dado tempo, mas tu não serás mais essa

pessoa nem essa identidade.
Nesse momento (que não depende de um tempo mas de um ponto de vista), saiam desta noção linear de

tempo.
Não há espera, já está aí.

Aceitar isso é já se extrair do jogo da pessoa ou do individuo.
Eu o repito, ainda, para ti: A espera corresponde ao tempo, o caminho corresponde ao tempo.

O ego vai encontrar todos os pretextos para te dizer que a vida é eterna mas tu sabes o que é a Vida?
Onde está a Vida?

Será que ela está no efêmero, no que é perecível, ou no que sustem absolutamente tudo?
Se eu insisto tanto sobre o ponto de vista é porque o ponto de vista vos faz sair do tempo.

E a única forma de sair do tempo é entrar no espaço, não para ocupar o espaço ou os espaços, não,
unicamente para estabelecer as Comunhões ou as Fusões ou mesmo as Dissoluções, mas, bem mais, para se

extrair da vossa própria Consciência, o que eu denominei a-consciência.
A Consciência tem tanto medo de não mais existir que ela constrói quimeras, tanto no eu, como no Si.

A plenitude do eu, ou do Si, vos compele a procurar essa plenitude, embora ela lá tenha estado sempre.
Simplesmente a plenitude, vocês a instalam no tempo de uma vida, ou de várias vidas, ou em conceitos e em

pensamentos que se difundem também no tempo.



E assim vocês mantêm, de forma indefinida, a experiência.
A experiência não é o Absoluto.

Justamente, é a cessação da experiência, de toda a Ilusão.
A Morada da Paz Suprema é o testemunho do Absoluto, na forma.

A forma não é mais afetada, nem pelos conceitos, nem pelos pensamentos, nem pelas experiências.
Ela vai onde deve ir.

A vida se desenrola como ela se deve desenrolar, na maior das facilidades, mesmo com uma doença muito
grave, mesmo sem comer, mesmo sem dinheiro ou mesmo na riqueza e na felicidade. Isso não muda nada.

O que é que mudou?
O ponto de vista.

Mudar de ponto de vista: Não há outra alternativa.
Agora é preciso apreender, também, que a culpabilidade não serve para nada.

Se tu considerares que as experiências são boas para ti, então tu tens a eternidade do teu tempo para as
realizar.

Não consideres nunca o Último como um objetivo porque não é um objetivo.
É uma Realidade Absoluta que já está aí.

É isso que é, de qualquer forma, o nó do problema.
A Consciência está ligada ao linear e ao tempo.

Vocês não estão ligados à Consciência e ainda menos ao tempo.
Prossigamos.

***

Pergunta: Como viver a paz e a alegria?
Eu te responderei: por que viver a paz e a alegria?

Já, na questão, tu significas que a paz e a alegria não estão lá?
A Morada da Paz Suprema não tem que fazer as pazes e as alegrias efêmeras.

 Mesmo a alegria do si não o faz.
Não o faz senão pela lembrança da experiência ou pela repetição do Si, instalado no Samadhi, enquanto

experiência.
Tu deves, primeiro, definir o que tu queres porque, quando tu dizes: «como viver a paz e a alegria ou estar
em paz ou em alegria», quem pergunta isso senão a personalidade que quer ser aliviada mas, sobretudo,

manter-se, continuar a existir?
O que é que faz a personalidade ter necessidade de se manter e de existir?

É, certamente, o medo. 
Mas enquanto o medo estiver lá, qualquer que ele seja, nenhuma paz, nenhuma alegria, te pode conduzir à

Morada da Paz Suprema.
O medo está inscrito na memória, na história e nas experiências, porque o saco de comida não existe senão

para o medo.
Sem medo ele nem sequer teria aparecido.

E, portanto, ele não teria necessidade de desaparecer.
Procurar a paz e a alegria, é procurar um medicamento espiritual, não químico, mas um medicamento.

É já saber que alguma coisa não está bem.
É querer ter uma solução. 

Não há solução.
Também não há problema.
Tudo depende do olhar. 

A paz, a alegria, são qualquer coisa que vocês querem conquistar porque vocês consideram que é exterior ao
que vocês são, porque tudo isso vem do principio da falta, do principio do medo.

Justamente, o medo e a falta são a característica do efêmero, de tudo o que é dual.
O equilíbrio da dualidade não poderá nunca alcançar a Morada da Paz Suprema porque este equilíbrio é

instável.
Ele oscila, quer seja no eu ou no Si.

Apenas o Absoluto, que tu És, de toda a Eternidade, te permitirá ultrapassar este «como» ou este «porquê».
Aí também, o ponto de vista é primordial, porque enquanto tu refletires, enquanto tu fizeres esforços, enquanto

tu creres progredir, tu ficas e permaneces no seio da personalidade e, em caso algum, na Morada da Paz
Suprema.

É preciso mudar de Morada.



Esse corpo está aí e se tu o suprimires, ele voltará.
Portanto, não há nada de que fugir, não há nada a rejeitar, ou a adotar. 

Há apenas que mudar o teu olhar.
Porque todo o olhar adotado pela personalidade ou o si não é senão o resultado de uma projeção, de um

conceito, de um pensamento, de uma ideia ou do que quer que seja.
Se tu queres viver a Liberdade, mais do que a paz ou a alegria, então liberta-te porque tu já o És.

A Consciência, eu te recordo, é uma projeção, no exterior.
Tu constróis o Si, como o eu, através da negação daquilo que não és tu, do que não é o Si.

Tu defines, por isso, um certo número de critérios ou de ideais.
E tu procuras.

Então, claro, é mais fácil estar no Si que no eu, porque no Si, a paz e a alegria são mais frequentes, cada vez
mais frequentes, em intensidade, em tempo, em espaço e em Consciência.

Mas isso não será nunca a Morada da Paz Suprema porque tu és tributário daquilo que tu mesmo criaste como
conceito, como ideia, como pensamento, como objetivo.

A partir do instante em que tu aceitares que não há nem como, nem porquê, e, portanto, nenhum objetivo, a
verdadeira Paz pode começar a aparecer ao teu olhar porque a verdadeira Paz não depende de nenhuma

circunstância exterior, nem mesmo Interior.
Esta paz, chamada Morada da Paz Suprema é o que é o Absoluto, não dependendo de nenhuma condição, de

nenhuma ideia, de nenhum conceito e, sobretudo, de nenhuma projeção.
Aceitar isto, é vivê-lo.

Mas não coloquem por trás disto a noção de objetivo.
Não coloquem atrás disto uma espera.

Resumindo, não coloquem aí nenhum tempo porque o ego, como o Si, vão tentar armadilhar-te no tempo, um
tempo mais ou menos largo, mais ou menos alargado, mas sempre um tempo.

Substitui o tempo pelo espaço.
O mesmo é dizer: não procures localizar-te fora, assim como não te procuras localizar nesse corpo,

nessas ideias, nesses conceitos ou nesses pensamentos.
Nesse momento, a necessidade de experiência se calará.

O observador será, ele próprio, visto. 
E tu és, muito exatamente, o que está atrás do observador e que nunca experimentou o que quer que

seja.
É o sono, é a Dissolução.

São os momentos que todos vocês conheceram, de manhã, ao despertar: quem sou eu e onde estou eu? 
Quando vocês acordam assim, em vez de pensarem nas vossas angústias, no vosso marido, na vossa mulher,

o que é que se passa?
Vocês estão, muito precisamente, um milionésimo de segundo, um segundo, na Morada da Paz Suprema.

Lembrem-se de que é sempre a Consciência que procura a prova, que procura a experiência, que procura o
tempo.

A partir do instante em que tu apreenderes isso, tu não te colocas mais a questão da paz e da alegria.
Mas, para isso, é preciso extrair-te de todas as identificações: «eu sou um homem», «eu sou uma

mulher», «eu tenho tal idade», «eu tenho tal trabalho», «eu ocupo tal função».
Vocês não são nada de tudo isso.
Eu não disse que isso não existia.
Bem pelo contrário: isso existe.

Mas tu és o que existe ou tu És outra coisa?
Se tu queres a paz e a alegria, não sejas nada disso.

Extrai-te, a ti mesmo.
Para isso, a pessoa deve desaparecer; não desaparecer por um fim de vida, que seria mais uma vez um

espetáculo ridículo, mas antes se extrair de toda a Consciência, de toda a experiência, de todo o folclore, de
todo o espetáculo.

Se tu chegares a fazer isso, para além de qualquer milionésimo de segundo ou segundos, tu não terás mais
nenhum problema de paz e de alegria ou de corpo ou de Consciência.

A Vida se desenrolará sem intervenção do ego ou do Si.
Tu esperarás tranquilamente, fazendo o que é para fazer, o que a Vida te dá a fazer, neste mundo, mas tu não

serás mais afetado pelo que quer que seja.
Aí está a Liberdade.

Então, certamente, há entre vocês, que fizeram experiências fora desse corpo, fora desse tempo, fora dessa
Dimensão, mas isso não são senão experiências.
O Absoluto está para além de toda a experiência. 

Mas se tu tens sede de experiências, então, tu as viverás.



Se tu tens sede de encarnação, então, tu as viverás até te saciares.
O ser humano encarnado tem sempre sede porque ele é construído sobre o medo e a falta.

Se, um dia, tu não tiveres mais sede, isso quer dizer que não há mais medo e mais falta, que não há mais
procura de paz e de alegria porque tu te terás tornado o que tu És, de toda a eternidade: a Morada da Paz

Suprema.
Mas enquanto tu estiveres ligado a ti, ao que tu crês seres tu (esse corpo, essa pessoa, essas ideias, esses
conceitos, essa procura, este espetáculo), tu participas no espetáculo, tanto de uma maneira como de outra,

enquanto ator, ou aquele que olha, mas tu não saíste da Ilusão.
E a embalagem, seja o ego, seja o Si, estão persuadidos que eles vão poder continuar a ser este efêmero

porque, finalmente, o ego e o Si quererão que o efêmero dure.
Mas o efêmero não se tornará nunca Absoluto.

É uma Ilusão.
Neste sentido, procurar o Absoluto não quer dizer nada.

Procurar a paz e a alegria é uma projeção da Consciência e não quer dizer nada, para o Absoluto.
O Absoluto, é precisamente o momento em que todo o ponto se torna o centro e não há centro a procurar

porque tudo é centro.
E não há nada a projetar, quando tudo é centro, porque cada centro produz as características de todos os

outros centros (supostos, projetados ou imaginados).
Tu não és o ponto de vista da pessoa, tanto nas suas alegrias como nos seus sofrimentos.

Aquele que é Absoluto pode manifestar qualquer coisa nesse saco (e mesmo qualquer coisa de manifestado,
de muito doloroso) e, no entanto, ele não é isso.

E se ele o sabe, então, qualquer que seja o sofrimento, ele não pode ser afetado por ele ou alterado.
Aí está a verdadeira Paz.

Aí está a verdadeira Alegria.
Bem além da contemplação da Luz porque, enquanto vocês contemplarem ou olharem a Luz, vocês colocam

uma distância.
Quando eu digo: «mudem de olhar» ou também «mudem de ponto de vista», isso vos leva a se extraírem

de todo o olhar e, portanto, a não mais olharem.
Porque a única forma de tudo ver é estar no centro.

Ora, o centro não mexe nunca.
Ele está em todo o lado.

A imobilidade, como o sono, participa no estabelecimento do que eu denominei a-consciência.
Então, a procura de um ideal, de um marido, de uma mulher, de um trabalho, de um além, vos afasta.

É o paradoxo.
Vocês acreditam avançar mas vocês recuam, enquanto vocês não compreenderem que vocês nunca se

mexeram.
Vocês passam de um a outro e os vossos humores flutuam no mesmo sentido, e os vossos pensamentos

flutuam no mesmo sentido.
É como quando vocês dizem: vocês procuram o Amor.

Mas vocês São o Amor.
Vocês não podem procurar o Absoluto, porque vocês o São.

Vocês não podem procurar o Amor, porque vocês o São.
Vocês não podem procurar a Luz porque vocês a São. 

É mesmo esta noção de procura que, num dado momento, na vossa procura temporal, deve cessar.
Podemos dizer que este mundo só existe porque as multidões de Consciências aí são projetadas.

Quando vocês dormem, como eu o disse, o mundo desaparece.
Vocês não se colocam a questão de saber se ele vai reaparecer amanhã.

Além disso, tem a certeza? 
Não existe, como vocês o sabem, nenhuma certeza sobre este mundo, senão a morte desse saco.

Não se coloquem a questão do destino desse saco, nem das leis desse saco mas, verdadeiramente, porquê e
quem São vocês, sabendo que vocês não encontrarão nenhuma resposta no que vos é dado a perceber, a

sentir e a ressentir, porque vocês Estão para além de tudo isso.
Mas enquanto a vossa Consciência estiver virada para uma projeção de um ideal (mesmo o mais elevado,
mesmo o maior Amor), isso permanece sempre, e permanecerá sempre, uma projeção que vos afasta da

Morada da Paz Suprema.
 Aceitem este postulado. Façam dele a Verdade porque não há outra.
Lembrem-se: o efêmero está construído sobre os medos e as faltas.

Se vocês procurarem preencher os medos e as faltas, vocês mantêm o efêmero, nesta vida ou em outras
vidas.

Vocês são verdadeiramente isso?



Agora, se vocês são verdadeiramente isso, então, continuem.
Cabe a vocês decidir: o efêmero ou o Absoluto?

A Morada da Paz Suprema ou a alegria do Si?
Contemplar o seu próprio umbigo ou o coração, ou parar a contemplação, a fim de ser o que vocês São para

além de todo o tempo?
Cabe a vocês definir.
Cabe a vocês decidir.

Nenhum elemento exterior pode decidir no vosso lugar: nenhuma paz projetada, nenhuma alegria projetada,
nenhum amor projetado, nenhum efêmero.

O objetivo do efêmero é o de vos fazer crer que vocês podem encontrar o Infinito no efêmero.
É falso. 

A melhor forma de encontrar a Paz e a Alegria eternas é se esquecer de si mesmo.
É o que se passa quando tu dormes, normalmente.

Pergunta: Como posso eu refutar o medo de não saber formular e fazer uma pergunta?
A pergunta é uma interrogação: toda a questão, aquela que tu me podes colocar, ou não importa a quem.

Quando tu te colocas a questão de saber se chove, tu olhas pela janela ou tu vais ver o céu.
O problema é que se tu te colocas uma questão do Absoluto, tu não podes ter resposta.

O princípio é: «tu és o que tu procuras».
O que quer dizer, mais uma vez, o medo?

O medo não é senão a falta, levada ao extremo.
E todos os medos (como eu o disse) nascem no mito da morte.

É muito fácil dizer que o ciclo da vida e da morte faz parte da vida.
Neste caso eu te respondo: onde estás tu quando estás morto já que não estás mais na vida, tal como tu o

definiste?
A consciência desse corpo, do eu, como do Si, desaparece.

Será que tu vais desaparecer?
Sim. O medo está aí.

O medo de colocar uma questão (ou de não a saber colocar) não está destinado senão a te dar ainda mais
medo.

Enquanto tu colocares uma identidade (ou uma não-identidade) sobre o medo, tu consideras que o medo é a
tua vida.

Pouco importa saber se o medo vem disto ou daquilo, já que, definitivamente, todo o medo está ligado e está
justificado pelo efêmero.

Quando tu dormes, sem sonho e sem pesadelo, tu tens medo? 
O que é que tem medo?

Enquanto tu alimentares o medo (de não saber, de viver o que quer seja de desagradável), tu não podes ser
Absoluto (que já aí está).

Pode mesmo dizer-se que o ser só é suportado pelo medo.
Porque o ser que é suportado pelo Amor, porque ele É, é Absoluto.

Aí também (mais uma vez), o que faz falta é a perda e o medo.
A perda e o medo inscritos no limitado.

Isso quer dizer o quê?
Que tu estás identificado com o teu saber, com a tua pessoa.

Tu estás, portanto, ligado ao efêmero.
Aí vem o medo. Aí está a origem inicial e final do medo.
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Ora, a única coisa à qual tu não podes estar ligado é ao que tu És, na Verdade.
É o apego à pessoa (que não é o que tu És) que inicializa e mantém o medo.

O medo é uma secreção do corpo e os vossos sábios os sabem: há hormônios do medo, como há hormônios
da alegria. 

Mas será que tu és uma secreção desse corpo?
Não. 

Tu estás, simplesmente, identificado com ele.
Por quê?

Por causa do medo.
O medo gera o medo.

Não há nenhum meio para sair disso.
Tu podes colocar-lhe o bálsamo (acalmando) do Si.

Tu podes colocar-lhe o bálsamo (acalmando) do sono ou da química, para lutar contra o excesso ou a
insuficiência, nesse corpo.

Mas tu não és nem o excesso, nem a insuficiência, de um ou do outro.
Imagina (porque é a Verdade) que o medo é segregado pelo corpo.

O medo tem um odor, além disso: há a química, lá dentro.
Mas será que tu és essa química?

Não.
Simplesmente a tua consciência se identificou com isso.

E tu me vais responder que, quando tu vives o medo, tu tens medo.
Ou quando tu vives a fadiga, tu estás fatigado.
Ou quando tu vives a morte, tu vives a morte.

Mas tu não podes morrer.
É esse corpo que morre.

Enquanto vocês tiverem medo da morte, vocês têm medo de viver.
Enquanto vocês tiverem medo de viver, vocês têm medo da morte.

Porque vocês não sabem o que há depois do efêmero.
Mas vocês não o podem saber, de maneira nenhuma, em nenhuma experiência, mesmo no reencontro com a

Luz.
Isso não vos pode trazer senão boas lembranças, bálsamos calmantes para o sofrimento e o medo,

substituindo a secreção do medo pela secreção da paz ou da alegria.
Mas a Morada da Paz Suprema não está inscrita na química.

É o olhar que muda.
Aquele que tem medo inscreveu a sua crença no efêmero, qualquer que seja esse medo, qualquer que seja o

efêmero que é vivido.
Vocês não podem encontrar nenhum contentamento definitivo fora do que vocês São, verdadeiramente.

Porque todas as alegrias, todas as penas, não duram senão um tempo.
Todos os seres humanos o sabem.

Mesmo os grandes seres que viveram a Morada da Paz Suprema (e vivendo, portanto, o Absoluto, na forma)
passaram por estas etapas, porque isso faz parte da Ilusão deste mundo.

Tu não podes mostrar a Ilusão deste mundo.
Tu não podes mostrar a Ilusão desse corpo porque se lhe batemos, ele fica doente, e a consciência vive isso.

Tu não podes senão refutá-lo.
Refutar não é mostrar.

Refutar não é opor-se e ainda menos (como eu já o disse) negar.
É mudar de olhar, de ponto de vista.

Vocês não são nem o que sofre, nem o que está contente, nem o Si, nem o eu.
Se vocês aceitarem isso, vocês o vivem.

Nenhum medo pode emergir.
E mesmo se ele emergir, ele não tem controle.

Mas enquanto vocês lutarem, enquanto vocês se opuserem ao que quer que seja, na Ilusão, vocês mantêm a
Ilusão.

Quando vocês dormem a Ilusão não existe mais.
É aí que está o problema.

O medo é um estímulo que te mantem na Ilusão.
Porque, para aquele que está na ilusão, a ilusão faz menos medo que o Absoluto.

 Além disso, para ele, o Absoluto não existe.



Ou então, ele o contempla num tempo futuro, como um esforço a prestar, qualquer coisa que está longe, no
tempo como no espaço.

Isso não faz senão assinar o vínculo formal ao saco de comida ou ao saco de pensamentos.
É a mesma coisa, mesmo se tu não o vês.

Aquele que disse: «eu penso portanto eu sou» não pode penetrar o não-ser, não pode abandonar o «eu
sou».

Ele só pode refiná-lo e construi-lo.
Mas quanto mais o refinar e mais o construir, mais ele próprio se confinará, no seu próprio isolamento, no seu

próprio medo, nas próprias salvaguardas, nos seus próprios limites.
Enquanto ele tiver limite, enquanto ele tiver salvaguarda, ele não tem Liberdade.

E, no entanto, vocês reivindicam, todos, a liberdade.
Mas vocês têm medo da Liberdade, porque é o que vocês São.

Só a consciência vos impede de o ver.
Não é qualquer coisa para consciencializar, mas é qualquer coisa para fazer cessar.

É exatamente o inverso do que vos quer fazer crer na pessoa que vocês creem ser (este saco de comida, este
saco de pensamentos).

Lembrem-se: nenhum saco, mesmo o mais perfeito, é Absoluto.
Porque um saco é um limite entre o que está dentro e o que está fora.

Portanto, enquanto vocês considerarem que vocês são um saco, isso quer dizer que vocês consideram que há
um dentro e um fora.

E enquanto vocês considerarem isso, o medo está lá.
É uma secreção do saco.

Vocês não são o saco.
Vocês não são, também, o que constitui o saco.

Vocês não são, também, todos os sacos.
O Absoluto não conhece o limite.

Não, portanto, saco.
Mas deixa tranquilo esse saco, não te ocupes dele, deixa-o viver o que ele tem a viver, quer isso seja no

trabalho, no amor ou no que quer que seja.
E tu perceberás que, se tu o deixares viver, sozinho, a tua vida se tornará maravilhosa e o Absoluto estará aí.

É justamente a implicação da própria pessoa (ou do próprio Si) que envolve o saco e que torna esse
saco medroso.

Tudo o que vocês chamam de controle, de matriz, é ausência de Liberdade.
É um constrangimento.

Então, vocês se vão defender dizendo que vocês estão encarnados e que é preciso estabelecer regras.
Mas as regras são boas para o saco, para os pensamentos, para a moral, mas não para o que vocês São.

A não ser que tu consideres que te é qualquer coisa de moral.
Tu não és mais a moral que o medo.

Tu não és mais esta vida que se vive, esta morte que se vive, este nascimento que se viveu.
É um concurso de circunstâncias.

Quer tu o chames cármico ou evolutivo, é falso.
Sai de tudo o que te sobrecarrega e tu verás que o medo não existe noutro lugar senão no que te

sobrecarrega.
O saco não é culpado (nem dos alimentos, nem dos pensamentos).

Ele está aí e é isso.
Mas tu não Estás aí.

Descobre onde tu Estás (fora do tempo) e tu verás que esse saco de comida e de pensamentos se portará
maravilhosamente.

Quer ele viva ou não.
Enquanto tu permaneceres tributário dos afetos, dos medos, das perdas ou dos ganhos, é a mesma coisa.

É ilusório.
O ser humano, de uma maneira geral, quer pôr a Eternidade no efêmero.

Mas é falso.
É o efêmero que está na Eternidade.

O Absoluto contém o efêmero, mas nenhum efêmero pode conter o Absoluto.
São as matemáticas elementares.

Tu não podes ser o centro e a periferia.
Tu não podes ser o movimento e o imóvel.



Salvo se tu te tornares o centro e expandires esse centro por todo o lado, já que é o mesmo centro.
Quando eu vos dizia (ou quando vos diziam, sobretudo agora) para permanecer tranquilos, isso não

queria dizer ficar sentado num canto e nada fazer.
É para permanecer tranquilo nos pensamentos, não dar peso e lugar, nem ao medo, nem às

experiências, nem ao que quer que seja. 
Vocês querem ser a Morada da Paz Suprema que vocês São já e vocês fazem tudo para se afastarem disso.

A Morada da Paz Suprema não tem o que fazer com o que vocês fazem ou com o que vocês creem ser.
Ela é já o que vocês São.

Vocês São isso.
Vocês São o centro.

Vocês não são o centro do mundo: sem isso, é o eu.
Vocês também não são o centro do coração: sem isso, é o Si.

Mas vocês São todos os centros, não somente esses dois.
O que é que vos limita?

O saco.
Mas vocês não são esse saco, nem as ideias, nem os pensamentos, nem a comida.

 Aceitem isso porque é a Verdade.
Não é uma crença, é justamente o fim de todas as crenças.

Parem de crer.
Quando tu me dizes: «eu tenho medo», mostra-me o teu medo.

És capaz de me mostrar?
Quando tu dizes: «eu sou este corpo», eu vejo esse corpo mas prova-me que tu és esse corpo.

É uma crença, uma experiência, mas não é a Verdade.
Se tu te livrares desse peso, mesmo se isso te parecer absurdo (mas, claro, que o ego vai achar isso absurdo

e o Si também), mas se tu entras naquilo que tu denominas absurdo, tu te descobrirás Absoluto.
Porque, lembra-te de que, para o conhecido (para a pessoa como para o indivíduo), o Absoluto é absurdo.

Mas, evidentemente, deste ponto de vista, sim. 
Muda o ponto de vista e tu viverás o que tu És. 

***

Pergunta: De ontem para hoje, a vida que eu levava e que era aquela que eu sempre desejei, me
pareceu vazia de sentido, como se fosse de outro. Hoje não me reconheço mais, nem nas escolhas

que eu fiz, nem naquelas que se apresentam a mim. O que fazer? 
Justamente: nada fazer.

Não é preciso nenhuma solução, já que tu encontraste a solução.
Se me posso exprimir assim, tu estás a cavalo (precisamente) entre o jogo do Si e do Absoluto.

Certamente, como tu o sabes, não há passagem, nem do eu, nem do Si, para o Absoluto.
Mas ser Absoluto é quando o eu e o Si são absurdos.

É exatamente o que tu vives.
Portanto, eu te felicito e tu deves felicitar-te.

Isso prova, simplesmente, que o eu não quer mais jogar.
Isso prova que o Si, que era o objeto de todas as atenções, ele também, se dissolve.

Sobretudo, não peça nada.
Não projetes nada.

Tu estás no bom caminho, o que te diz que não há caminho. 
Não escutes à volta nenhuma voz, mesmo a minha. 

Porque tu estás aí.
Vai aos limites do que te parecer justamente absurdo.

O Absoluto está lá.
O que se passa (e o que tu vives) foi chamado de dissolução da alma (ou a consumação da alma) que não está

mais virada para a Ilusão, nem para a experiência, mas que volta para o Espírito.
Vocês têm aquela que foi uma grande dama, que vos falou disso (Ma Ananda Moyi) numerosas vezes.

Não há outra forma de desaparecer e de aniquilar.
O desaparecimento não é a morte. 
Desaparecer é sair do parecer.



É, enfim, ser claro, não parar mais nada, não desejar mais nada.
Não é a morte do desejo, não é o desinteresse, mas é a Verdade.

É o lugar fora do tempo (o centro como todos os centros) onde se encontram todos os contentamentos.
Então, certamente, do ponto de vista do que está limitado, isso pode parecer-te perturbador, desesperante,

vazio.
Mas, se tu fores ao limite, é pleno, é o Absoluto, é isso.

Há apenas, aí também, a percepção do observador que observa que tudo o que fazia a tua vida não existe
mais.

Mas como eu disse: tu não és a tua vida, inscrita entre o nascimento e a morte.
É preciso pôr fim ao que é conhecido, a tudo o que é conhecido para, enfim, ser, para além do eu sou, na não-

consciência que eu chamei de a-consciência, que não é a inconsciência.
Portanto, sobretudo, não faças nada, não mudes nada.

Permanece tranquilo.
Porque à força de observar esse nada (como tu o observas), o Absoluto está aí.

Não há nada mais simples.
Desde que isso vos pareça complicado, é o eu que intervém, a pequena pessoa, o saco.

Permanece aí onde tu estás e deixa se desenrolar o que se desenrola.
Se tu aceitares isso, sem te implicares, sem indiferença, sem desejo do que quer que seja e se fizeres mesmo

parar o jogo do observador, tu sairás do teatro.
É a única condição possível para viver e Ser a Morada da Paz Suprema, aqui como em qualquer lugar.

Tu terás vencido as tuas Trevas, que no entanto tu chamavas de tuas Luzes, que partiram. 
Não te esqueças de que tu estás invertido, sobre este mundo: o que vocês chamam de vazio, está

pleno e o que vocês chamam de matéria, está vazio. 
Os vossos sábios o sabem.

Tu, tu tens a chance de vivê-lo.
Então, sobretudo, não procures saber, porque o saber é uma projeção.
O que tu vives porá fim à experiência e, portanto, à consciência limitada.

Não é possível nenhuma dúvida sobre isso.
E se vocês se interrogarem a si mesmos, uns e outros, vocês perceberão que é o caso para muitos entre vós,

que trabalharam para o Si.
Aí também, cada vez mais, o que há a apreender não é um saber, nem uma compreensão, nem uma

experiência, nem o eu, nem o Si, mas, simplesmente: mudem o ponto de vista.
Aceitem o aparente absurdo da coisa para descobrir o verdadeiro sentido, o mesmo é dizer, a Essência (e não

o sentido, em duas palavras).
Não há nenhum sentido.

Os sentidos vos enganam.
Apenas a Essência (numa palavra) é a solução.
E enquanto houver sentido, não há Essência.

Enquanto vocês quiserem dar sentido, uma lógica, à vossa vida, às vossas experiências, ao vosso Si, vocês
não estão prontos para deixar ir, vocês se agarram ao efêmero.

Portanto, o que tu vives (ou antes o que tu não vives) é exatamente isso: o que tu És.
 Então, claro, a personalidade, o Si devem fazer o luto, porque é a morte do efêmero.

 E isso pode fazer medo ou, em todo o caso, interrogar.
Se tu ultrapassares o medo ou a interrogação, tu constatarás rapidamente que tu És a Morada da Paz Suprema.

Está aí.
Tu És isso.

Mais uma vez, não procures compreender, agora.
Tu terás todo o tempo para refletir e tu compreenderás então que não há nada a refletir.

Há apenas que ceder ao que morre, não o alimentar, não procurar saber.
Então, dito de forma poética, diremos: «tornem-se novamente como uma criança».

 Mas uma criança é ainda um saco. 
Vão para além da criança, antes do saco.

Tu Estás aí. 

***

Pergunta: Uma fragilidade me faz passar do riso, da ligeireza, à densidade, aos pensamentos



obsessivos contínuos, mesmo sem o consciencializar. Então, eu sou incapaz de amar e ser amado,
de me centrar e mesmo de refutar. Como sair deste inferno?

Mas, o inferno és tu, no que tu crês ser.
Não há outro inferno. Reflete.

Amar ou ser amada é já considerar que há uma falta, já que tu És Amor.
Projetar o amor é se afastar de Ser Amor.

Porque aquele que É Amor, absolutamente, não tem necessidade de decidir amar ou de procurar
amar, ou mesmo de ser amado.

Uma vez que esta é a sua Essência.
Há, atrás da tua pergunta, a culpabilidade.

O efêmero oscila: tu não podes encontrar equilíbrio, de maneira nenhuma, de forma durável, no seio do
efêmero.

O problema é o narcisismo porque, fundamentalmente, esse inferno que tu descreves está ligado ao teu
próprio narcisismo, à necessidade de voltar a si mesmo, no eu. 

É o centro do umbigo.
É procurar as causas dos sofrimentos, das oscilações, dos humores.

Mas, fazendo assim, tu manténs a Ilusão de não te achares digna de amar e ser amada.
Mas tu não tens que ser digna (ou indigna) já que tu És Amor.

Enquanto tu procurares o amor no ato de amar, na necessidade de amar (ou na necessidade de ser amada) tu
não fazes senão negar a tua própria natureza.

Todos os seres humanos reivindicam agir, no mínimo uma vez nas suas vidas, por amor, qualquer que seja a
expressão desse amor (sexual, filial, passional, espiritual).

Enquanto tu procurares, haverá falta. 
Se tu não procurares mais, a falta deixa de existir. 

Procurar o amor é como pedir a uma maçã para procurar uma semente.
Mas a semente está dentro dela.

Tu não podes procurar, no exterior, uma satisfação interior, se não for para ficar e permanecer na Dualidade e
na alternância prazer/desprazer, em qualquer amor que seja (sexual, passional, filial).

Tudo isso não são senão amores humanos que não refletem senão a falta de amor do que vocês realmente
São.

Porque o vosso olhar não é bom.
Tudo isso vem das crenças, de todas as crenças, quaisquer que sejam, de todas as memórias (tanto as vossas

como as dos outros), quaisquer que sejam.
Mas vocês não são um ser de memória ou de crenças.

Vocês São Absoluto.
Vocês São Amor.

Como é que o que é ilusório (Maya) poderia trazer qualquer satisfação que fosse durável?
Porque mesmo a satisfação mais durável se desligará com a tua própria morte, desse corpo, desse corpo de

comida.
O ego se crê, em permanência, imortal.

Em todos os amores que existem, ele os quer infinitos e eternos, para além da morte. 
Mas nenhum amor, vivido aqui, é o Amor.

Todo o amor (mesmo o mais desinteressado, mesmo o mais espiritual) não é senão a tradução da falta de
reconhecimento do que vocês São: Amor.

Como o medo, como o narcisismo, como o inferno, que não são senão não reconhecimentos da vossa
natureza, da vossa Essência.

Vocês colocam peso onde não existira nenhum peso.
O Amor não é uma responsabilidade.

O Amor não tem que ser justificado e não é justificável.
Ele não tem que ser procurado ou encontrado.

Nem há mesmo que se colocar a questão da sua manifestação, ou da sua ausência, ou da sua presença.
Porque é o que vocês São.

É o ego que queria ser Amor.
Mas ele não poderá jamais sê-lo já que o ego está construído sobre a falta de Amor, sobre o medo. 

Portanto, tu não podes permanecer no teu umbigo e reivindicar o Amor.
O único verdadeiro Amor é aquele aonde vocês desaparecem, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto

consciência, enquanto procura.
Se vocês pudessem parar tudo isso, com um golpe de varinha, e permanecer tranquilos, vocês constatariam

instantaneamente (como eu já o disse) que vocês não são nem o ator, nem a cena do teatro, nem o
espectador, nem o teatro.



Vocês desempenham um desses papéis e vocês acreditam completamente nele, mesmo sabendo,
pertinentemente, que todo o papel tem um fim, como esse saco.

Então, podemos falar da alma, do Espírito.
Mostrem-nos.

A única verdade é o Amor, a Morada da Paz Suprema, o Absoluto, o Eterno, não-efêmero, não-eu, não-Si.
Enquanto houver reivindicação sobre a pessoa, isso quer dizer, simplesmente, que vocês estão instalados na

pessoa.
Se não houver pessoa, a pessoa não pode ter o mínimo problema.

É impossível.
Dando um outro exemplo: é como se tu me dissesses: «eu não quero mais estar no rés-do-chão, mas eu
quero estar no 4º andar do imóvel», mas tu persistes em permanecer no rés-do-chão, sem querer mover-te

para o 4º.
A expressão que vocês poderiam empregar é: querer um e o outro.

Vocês não podem querer, ao mesmo tempo, o efêmero e Ser Absoluto.
Lembrem-se: o efêmero não pode conter o Absoluto.

O Absoluto contém o efêmero.
É de tal modo simples que o ego jamais o aceitará, que o Si, também, jamais o aceitará.

Porque eles vos querem fazer passar o efêmero por Eterno.
Assim, mesmo se isso é difícil de entender para a pessoa: tu não és essa pessoa.

Mas enquanto tu permaneceres na pessoa, tu permaneces no narcisismo, que é sofrimento ou, no melhor,
alternância entre sofrimento e satisfação.

Ora, toda a satisfação apela à sua reprodução (em todos os sentidos do termo, reprodução): em ti, pelos
medos que vão e voltam, mesmo pela necessidade de se reproduzir, para esperar se encontrar numa

continuidade efêmera.
Toda a pessoa está inscrita nesta necessidade de reprodução.

Todo o saco de comida não pode existir senão por este princípio de reprodução.
É justamente disto que é preciso tomar consciência e se extrair.

E depois, se desembaraçar, também, da consciência que lhe pertenceu.
Porque quanto mais escavarem (esperando encontrar a Luz), mais vocês se afundam nas Trevas.

Eu poderia chamar isso de psicologia de saco.
E é a Verdade.

Procurem sem procurar.
Parem e vocês avançarão.

É preciso se desembaraçarem de tudo o que chega à consciência.
Então, eu imagino que a pessoa confinada vai querer se desembaraçar do que a faz sofrer.

Mas ela não chega a compreender como ela deve também se desembaraçar do que a faz feliz.
Isso não quer dizer sair de uma relação mas sim, aí também, mudar de ponto de vista.

Quando me dirijo assim a vocês, a pessoa pode compreender (mal) que é preciso se afastar de uma profissão,
de um marido, de uma mulher, de uma relação.

Mas eu nunca disse isso.
É o que vocês entendem, ao nível da pessoa.

E vocês o entendem sempre assim, enquanto vocês estiverem instalados na pessoa.
Aceitem não ser ninguém e vocês verão.

Mas a partir do instante em que vocês empreendem uma ação para não serem ninguém, suprimindo isto ou
aquilo, vocês não apreenderam nada.

Porque eu não me dirijo necessariamente à parte que entende as minhas palavras, num primeiro
tempo. 

E é por isso que eu vos digo, de cada vez, para terem tempo para compreender.
Se tu não compreenderes nada, agora, tanto melhor, porque eu me dirijo ao que está para além da

compreensão.
Eu não me dirijo à pessoa que escuta, mas àquela que entende.

************
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Pergunta: pelo fato de eu ter praticado a meditação do 3º olho durante anos, será que a questão luciferiana está
sintonizada em mim já que a Vibração do 3º olho às vezes persiste?

Eu lhe responderei simplesmente: não se coloque esse tipo de pergunta.
Quem é Lúcifer?
Quem é o diabo?
Quem é Deus?

Obstáculos no caminho, nada mais.
Não dê crédito a todas essas crenças, mesmo elas tendo um suporte verdadeiro, neste mundo.

Você não é deste mundo.
Colocar-se esta pergunta é recair na Dualidade e no medo do bem e do mal.

Quaisquer que sejam as Vibrações, as Vibrações concernem à Consciência já que a Consciência é Vibração.
Mas não o Absoluto, que não é nem Consciência, nem Vibração.

No Absoluto, não há olhos, nem 3º olho, nem 4º olho.
Há o Centro, o Coração, o Amor e nada mais.

E nenhum obstáculo (mesmo o diabo ou Lúcifer ou outro) pode impedir de ser o que você É, desde toda Eternidade.
Só o peso das crenças e do saco de pensamentos é um obstáculo e há apenas você que pode parar de nutri-lo.

Nenhuma montanha pode parar o Amor.
Nenhum mundo pode parar o Amor.
Nenhuma força pode parar o Amor.

Eles podem simplesmente dar a ilusão de parar.
É nesta ilusão de parar o Amor que o ser humano acredita.

Mas se você for além da crença e da Vibração, isso não tem qualquer peso, qualquer consistência e qualquer
Verdade.

Tranquilize-se.

***

Pergunta: quando a minha consciência sente ser diluída no vazio, no infinito, ela se apavora e se retrai,
interrompendo assim a sua diluição. O que devo refutar para superar esse andamento?

Neste curso, nada mais há a refutar.
Há apenas que continuar a ser um observador, até o momento em que o próprio observador, que observa a retração,

desaparecer, ele também.
Nesse andamento, como você o nomeia, o teste da refutação não é utilizado.

Há ainda apenas alguém que observa a cena, que tem consciência de que há um teatro, mas que vai em breve sair.
Nada há a fazer para sair, apenas permanecer aí, permanecer tranquilo, fazer ainda o jogo do observador, até o
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momento em que o próprio observador desaparecer, sozinho.
Nada mais fazer, nada mais ser.
Deixar Ser e deixar como está.
Essas são as palavras mestre.

Porque, a partir do momento, nesse andamento aí, em que você aceita nada mais dirigir, nada mais observar, o
observador desaparece por si só, assim que você sugerir que nada há a observar.

E então, nada faça.
Esse curso é lógico.

Ele precede a Dissolução.
Nós nos conectamos a uma pergunta anterior referente ao sentimento de ser uma outra pessoa, ou mais de uma

pessoa, de alguma forma, o que é ainda melhor.
Isso foi denominado, por alguns místicos, no ocidente, ‘a noite escura da alma’.

Mas há ainda um observador que constata.
Portanto, limite-se a ver o que se desenrola e aceite não mais constatá-lo, tampouco, sem refutar.

E aí, você vai se aperceber de que a Dissolução da consciência ocorre e não haverá mais retratação.
A retração é devido ao próprio observador.

Vocês sabem, é claro, na física que vocês nomeiam física quântica de ponta, que o observador modifica o que é
observado.

Portanto, enquanto houver observador, há modificação.
O observador deve desaparecer por si só.

Basta simplesmente não mais se interessar por ele, nem pela retração.
E tudo isso vai desaparecer.

Mas é uma fase normal.
Porque a retração o conduz ao Centro que é o centro de todos os centros e de todas as periferias.

Somente naquele momento todas as periferias, sem qualquer limite, são reveladas.
É a perda total do sentido de alguma identidade, de alguma pessoa, de alguma história, de alguma emoção, de algum

saco, de comida como de pensamentos.
Eu diria que, talvez, o mais difícil, nesse curso aí, como você o nomeou, seja aceitar nada mais fazer, nada mais ser,
nada mais observar, tampouco, mas sem agir, porque, quando há uma ação, há uma tensão e esta tensão afasta do

Centro.
Esqueça-se e desapareça.

E você irá desaparecer, isso é inelutável.
E isso não está inscrito em um tempo ou em um espaço, mas está inscrito na Eternidade, porque você é a Eternidade.

A retração da alma, depois do Espírito, são os últimos solavancos do indivíduo.
Observe-os e deixe desaparecer a observação, sem desejá-lo, sem decretá-lo.

Observe, de algum modo, o desaparecimento do observador.
E, aí, não haverá mais de qualquer maneira que observar: você terá estabelecido o Absoluto.

Aliás, naqueles momentos em que você fala sobre o curso final, mesmo se houver retração da alma ou do Espírito, o
observador percebe claramente que se instala algo muito mais amplo do que ele próprio.

É justamente o que está por trás do observador: Você.

***

Pergunta: apesar da sua maneira trovejante de entoar as suas respostas às perguntas, mantendo-se a intenção e a
atenção, depois de alguns minutos o sono vence e até mesmo o som da sua voz desaparece, ao ler, ao escutar

somente ou combinando os dois. O melhor é deixar assim?

Inteiramente, porque quanto menos você compreender, mais você ali está.
E quanto mais você cair no sono, mais você ali está, considerando que possa ali haver algo mais.

Porque, o que quer escutar e o que quer compreender, sem entender, é o quê?
O ego ou o Si.

Se o ego ou o Si se extinguirem, ou seja, se a consciência se extinguir, o que resta?
O Absoluto.

A um dado momento (que não depende de um tempo futuro, mas, sim, do lugar onde você se coloca), bem, o
Absoluto será estabelecido no que você é.

Não há então, efetivamente, nada a empreender, nada a fazer, e nada a não fazer.
Apenas, aí também, deixar desenrolar-se o que se desenrola.

Isso prova que nós atravessamos, nesta conversa, largamente, a barreira da escuta, a barreira da compreensão, para
penetrar sem dificuldade no que eu chamaria de entendimento.

Esta conversa já rola entre nós.
Você aceita nada mais manter, você não o compreende, mas você vive isso.

É então a Verdade além da experiência.
Não é, portanto, a via correta ou o caminho correto, mas a atitude correta e o local certo para olhar.

É, portanto, o ponto de vista correto.
Aquele que é justo porque ele escapa ao saco de pensamentos, do mesmo modo que você escapa ao saco de

alimento e à própria consciência.
Você entra no entendimento, no sentido figurado, como no próprio.
O entendimento do som do Absoluto, da Morada da Paz Suprema.

É muito exatamente isso: o que você É.
Eu diria: não se mova mais, não faça mais nada, não seja mais nada.



Então, a Transparência está aí: você não para mais nada, você não existe mais no parecer e você desaparece,
totalmente.

Então, aí, emerge o que você É: Isso.

***

Pergunta: eu tenho a impressão de ter voltado no tempo, involuntariamente, nos velhos esquemas de ação / reação,
a personalidade e o ego onipresentes. Eu tenho então a impressão de não conseguir Ser. Como sair disso?

Não existe qualquer cenário de resolução aí onde se situa o que você vive.
Você constata, como você disse, a ação / reação, o jogo do ego, o jogo da duplicidade, da Dualidade.

Você não pode se servir da alavanca situada no mesmo nível para se extrair, porque disso que você queria se extrair
vai se reforçar.

Isso é inelutável.
Porque a consciência, situada nesse nível, não lhe é de qualquer serventia para sair disso, porque qualquer solução

trazida ao mesmo nível será apenas efêmera e transitória.
Porque tudo isso pertence ao mundo da ilusão.

Você ainda acredita ser uma pessoa que está lutando.
Você ainda acredita estar em um mundo que existe.

O seu ponto de vista está inserido na realidade que você vive, que não é a Verdade.
Esta realidade não pode ser de qualquer ajuda, ela é útil para agir na ação / reação.

Se você quebrar um braço, você pode fazer todas as orações do mundo, ele permanecerá quebrado: é preciso
engessá-lo.

Isso não pode funcionar assim para sair do jogo do ego e da personalidade.
Você nada pode engessar, naquele nível.

Isso seria apenas uma correção passageira.
A solução está em outros lugares.

Não a remeta no mesmo tempo da ilusão, da ação / reação, mais saia deste espaço confinante da personalidade.
Aí também, há uma falha de ponto de vista, importante, que não é mais narcisismo, mas uma conveniência.

Uma conveniência para o efêmero, uma conveniência para o ego que quer resolver um problema quando ele não tem
qualquer meio para isso.

É preciso então aceitar não querer resolver o que quer que seja, mas sair desta linearidade.
Coloque-se em outros lugares.

Não simplesmente mudando de ponto de vista, mas aceitando que você não é tudo o que representa.
Você ainda está no palco do teatro, querendo isso e querendo aquilo.

Você quer colocar um gesso.
Mude de ponto de vista.

Eleve-se.
Eu sequer lhe falo de Abandonar o Si, mas de se Abandonar à Luz.

Você é mais inteligente do que a Luz, você é?
Será que o seu ego é superior à Luz?

Será que o seu ego acredita que ele é o mestre da sua vida?
Se sim, então continue a sofrer, se não, eleve-se.

Não deixe o ego comandar.
Deixe a Luz entrar.

É isso, o Abandono à Luz, que irá permitir-lhe ir para o Si, antes de realizar o Abandono do Si.
Mas se você for corajoso, seja diretamente o que você É: esqueça tudo isso, não dê peso, veja o que o incomoda.

Eu não disse, assim, que é preciso fugir do que o incomoda, mas se eleve, torne-se mais leve, aí também.
Não fique atolado na oposição e na contradição, na ação / reação, porque toda ação provoca uma reação, e toda

reação provoca outra ação.
E isso jamais tem fim, ao contrário da trapaça espiritual que quer fazê-los crer que o Karma irá resolver o que quer

que seja.
Não há Karma.

O Karma refere-se apenas à pessoa, não ao Si, e menos ainda ao Absoluto, se eu puder me exprimir assim.
Portanto, você se submete, você mesmo, à ação / reação, reagindo.

E quanto mais você reage, mais há outras ações aparecendo e mais isso o acorrenta, ao passo que você está
buscando a Liberdade.

É então questão de sair da ação / reação.
Coloque-se sob a ação da Graça, ou seja, deixe a Luz fazer.

Deixe a Luz se ocupar de tudo.
Enquanto, você, você quiser se ocupar de alguma coisa, isso irá fracassar, é inelutável.

Em quem você confia?
No seu ego ou na Luz?

Onde você coloca o seu interesse: no ego ou na Luz?
É sua responsabilidade.

Você não pode manter a ação / reação e pedir para que a ação / reação cesse.
Seja lógico.

Eleve-se acima da ação / reação e você irá constatar, por si mesmo, que a reação não é mais sua, assim como a
ação não é mais sua.

E que, realmente, naquele momento, é a Luz que age e não mais você.



Não é questão, tampouco, de pedir para a Luz agir, porque isso é ainda o ego que quer colocar a Luz aonde ele quer,
mas não aí onde é preciso.

Como você pode saber o que é preciso, já que, irremediavelmente, você se mantém na ação / reação permanente e
incessante?

Não há qualquer satisfação e qualquer apaziguamento aí dentro.
Isso está muito além da noção de confiança.

É realmente o Abandono.
É preciso que você se doe, você mesmo, à Luz.

E a Luz irá se doar a você.
Mas você não pode pedir à Luz o que você quer, porque o que você quer não é o que quer a Luz.

Você não tem qualquer meio de saber se há uma adequação entre os dois e, na maioria das vezes, há uma total
inadequação.

Porque o que pede o ser humano é sempre formulado a partir do ego, e todo pedido formulado a partir do ego apenas
faz reforçar o ego, a pessoa, a ação / reação.

Quando você se Abandona à Luz, você nada tem a pedir para ela.
Isso irá extraí-lo do palco do teatro e você irá se instalar confortavelmente na poltrona que assiste ao teatro.

Isso é uma etapa.
É preciso tornar-se consciente do fato de que pedir está sistematicamente inscrito na ordem da personalidade.

Por outro lado, pedir à Luz, é suficiente.
Não é conveniente pedir à Luz para fazer isso ou aquilo.

Vocês acreditam que ela tem necessidade dos seus conselhos, dos seus argumentos, dos seus limites, ou das suas
crenças?

Vocês são Luz.
Mas se houver demanda de Luz (outra senão a demanda de Luz, sem adjetivo por trás), bem, é o ego que se

expressa.
E a Luz jamais responde ao ego, contrariamente ao que vocês creem ou contrariamente ao que quiseram fazê-los

crer as religiões.
Entregar-se à Luz é demitir-se do ego: é um ou outro.

Em caso algum isso pode ser os dois.
É disso que é preciso apreender-se.
Lembrem-se: o mundo não existe.

Tudo o que se projeta na tela da sua consciência (o mundo, o inimigo, assim como o amor) é apenas o reflexo do seu
ser Interior, o reflexo dos seus próprios desejos inscritos na personalidade.

Se não houver mais personalidade agindo, não há mais desejo e a Luz trabalha.
E você se torna o que você É: Luz.

Nada pode atingi-los.
Somente o ego é atingido e ele o será todo o tempo, porque o ego é construído no medo e na falta.

O que você É não é o ego, nem o medo, nem a falta, mas é Amor, Luz e Absoluto.
Não existe qualquer solução para o sofrimento, na ilusão.

Não existe qualquer solução para o sofrimento, na personalidade.
O Si vai representar um sucedâneo de Paz, pondo fim ao sofrimento ou, em todo caso, à percepção da sua ilusão.

O Absoluto põe fim à própria percepção do sofrimento.
Eu poderia dizer de outra forma que, no Absoluto, mesmo se houver sofrimento do saco de comida, o sofrimento não

faz mais sofrer.
E esse é o objetivo.

Enquanto houver ego, há atração para o sofrimento.
Enquanto houver o Si, há curativo.

Mas chega um momento, um espaço, em que tudo isso não pode mais atuar, em que tudo isso se extingue, porque
isso não é mais alimentado nem pelo ego, nem pelo mundo, nem pela ação / reação.

Todos vocês sabem que, quando um sofrimento é extremo (seja uma perda, uma dor, ou qualquer evento
extremamente traumatizante para o ego), o que acontece, na maioria dos casos?

Há um sentimento de irrealidade, uma saída do espaço-tempo linear: tudo parece se desenrolar em marcha lenta
porque a consciência não está mais no ego, mas ela se extrai, de maneira temporária, do ego, e até mesmo do Si.

É, aí também, um outro vislumbre do Absoluto.
Essas experiências foram descritas por toda parte.

Se você realizar isso, você irá constatar que toda a sua vida, nesta ilusão, não poderá ser afetada pelo menor
sofrimento.

Mas para isso, é preciso soltar, é preciso aceitar soltar.
Quem é o mestre a bordo?

E a bordo de quê?

***

Pergunta: será que viver a Onda do Éter é viver a Luz Vibral e a Onda da Vida, ao mesmo tempo?

Viver a Luz Vibral e a Onda da Vida, ao mesmo tempo, é o Absoluto, que resulta na não Vibração, na não consciência,
na Morada da Paz Suprema.

É o momento em que não há mais pensamento, emoção, aflição, nem mesmo Alegria, mas um estado de tranquilidade
total, sem mesmo ter necessidade de deixar esse saco de comida ou esse saco de pensamento.

Porque há uma desidentificação total, real e completa, desse saco de comida e desse saco de pensamentos.



É isso o Absoluto.

***

Pergunta: a vida me mostra, atualmente, de maneira física, que as comportas estão fechadas, que há uma dificuldade
de pôr para funcionar, ao passo que a Fluidez sempre esteve presente anteriormente. Eu não chego a apreender a

profundeza.

A Fluidez da Unidade é o reflexo e a manifestação do estabelecimento do Si.
Quando as comportas estão fechadas, quando a Vibração se faz mais discreta ou ausente, quando a Fluidez

desaparece, sem, no entanto, ser substituída por resistências, mas simplesmente, como você disse isso, pela parada
das comportas que estão fechadas: um fluxo, que estava aí, não está mais aí, é um sinal muito bom.

É a retração da alma e do Espírito, que conduz ao Absoluto.
Há apenas que abandonar, totalmente, o Si.

O que irá permitir compreender que o que você nomeia sua vida, é apenas uma ilusão.
É parando de nutrir a ilusão, mesmo pela suspensão da Fluidez da Unidade, que chega a Morada da Paz Suprema.

Considerando que eu possa empregar a palavra chegar, porque não há continuidade.
O que você vive, como em uma pergunta anterior, é exatamente a mesma coisa: você mantém um bom curso.

Se você se Abandonar totalmente a isso, o Absoluto está aí e você É Isso.
Não se interrogue mais sobre o sentido do que você vive, do que vive a sua vida, mas se interrogue sobre a Essência

do que acontece.
Você sai do Si no não Si que, ele, não se opõe ao Si.

E acontece o Absoluto.
Não procure restabelecer o que quer que seja do passado, mas se instale, de maneira mais lúcida, no que o que você

denomina sua vida, dê-se a experimentar.
É a prova de que o Absoluto está aí.

O Absoluto apenas pode existir no Abandono do Si.
É muito exatamente o papel que você desempenha: observar e testemunhar sobre isso.

Nada procure restabelecer, mas, muito mais, estabelecer-se no que É, desde toda Eternidade.
A partir deste momento, você não se colocará mais a questão da Fluidez, porque isso será evidente.

Tudo não será mais simplesmente Fluido e fácil, mas você estará bem fora de tudo isso, deixando então a vida
desenrolar-se, sem ali interferir, no que você É.

Dessa maneira morre o ilusório, dessa maneira morre o efêmero, antes da sua hora, deixando o lugar para o espaço
do Absoluto.

Vocês são cada vez mais numerosos (e vocês o serão cada vez mais) a ser, de algum modo, confrontados com isso.
Coisa à qual o ego vai querer concerni-los, fazendo-os crer que isso é absurdo.

Não o escutem.
Se, para ele, é absurdo, isso é bom.

***

Pergunta: por que eu tenho a impressão de estar aguardando, como se me faltasse algo para passar, para bascular,
no Desconhecido, no Absoluto?

Eu chamo a sua atenção para o fato de que esta pergunta é um contrassenso.
Porque, se você tiver a impressão de que falta algo para bascular no Desconhecido e no Absoluto, nenhum elemento

do que lhe é conhecido (ou cognoscível) pode permitir-lhe ir para o Absoluto.
E nada pode faltar ao Absoluto, nem ao limitado.

Existe, simplesmente (e isso de maneira geral, que não é específico de você), o que foi nomeado (nas perguntas
anteriores): a Última Retração, seja da alma, seja do Espírito, que recusam render as armas e capitular.

Deste modo, você não tem que procurar o que falta porque nada falta.
Você não tem que experimentar uma impressão de espera (porque a espera o coloca no tempo ou na busca), mas

aceitar que isso seja assim, isto é: ser, cada vez mais, o observador disso, sem se colocar questões, sem nada
refutar (aí onde você está) e aguardar, pacientemente (sem nada esperar porque irá desaparecer por si só), que o

observador se dissolva.
Portanto, não se coloque a pergunta do porque, nem do que quer que seja que poderia faltar, mas, simplesmente,

deixe desenrolar-se esta espera.
Mas você não é esse que espera.

Você é o que observa.
Isso é profundamente diferente.

A partir deste momento, o contrassenso poderá desaparecer por si só.
Porque você não irá buscar um sentido ou uma resposta, mas, sim, você irá constatar, por si mesmo, o que se

desenrola.
E o que se desenrola não pede, nem questão, nem interrogação, mas, simplesmente, uma lucidez, aí também.

Observar, ir além, aceitar superar aquele que experimenta e que observa.
É, já, de algum modo, ir levantar, sem procurá-lo, o que está por trás de tudo o que se joga.

Se você aceitar isso (permanecer tranquilo, nada procurar: nem resposta, nem falta), então, tudo vai chegar.
Não há sequer que mudar de ponto de vista.

Há apenas que observar esse ponto de vista e deixar como está.



Aí também, nós conectamos esse último curso do Abandono do Si.
O Abandono do Si (como o Abandono à Luz) não é uma ação da vontade, nem uma decisão do ego, mas sim, o que
eu chamaria de capitulação do ego e de capitulação do Si onde nenhuma ação é necessária, onde nenhuma decisão

é indispensável.
Simplesmente, observar o que irá pôr fim, seguramente (daí onde você está), ao próprio observador.
Você irá constatar, aliás, que, assim que o porquê cessar, assim que a espera cessar, tudo está aí.

Isso acontece, sempre, dessa maneira.
Foi dito (por alguns Anciãos) que a espera e a esperança não eram a mesma coisa.

Eu lhes digo, quanto a mim, que a espera e a esperança devem cessar, agora, tanto uma como a outra.
Porque não há mais tempo, em todos os sentidos do termo.

O Tempo está consumado, os Tempos terminaram, portanto, vocês saem do tempo para entrar no Espaço.
E não busquem, tampouco, embarcações.

São vocês a Embarcação.
Mesmo se, é claro, existem circunstâncias específicas e particulares em que o que vocês denominam embarcações

exógenas devendo intervir, mas isso não lhes diz respeito.
Ocupem-se da sua Embarcação.

Porque vocês São uma Embarcação.
É isso que acontece.

***

Pergunta: originalmente, mais mental do que no corpo, às vezes, o desejo sexual me leva. Então, com a minha
escolha do Absoluto e tudo isso, eu estou confuso.

Você não pode desejar o Absoluto já que você o É.
Lembre-se: o Absoluto contém tudo, mesmo a ilusão.

Por que você quer excluir o que quer que seja do Absoluto?
Você apresenta as coisas como se fosse um ou outro.

Quem disse isso, senão a sua própria cabeça?
Em nome de quê?

Deixe esse corpo viver o que ele tem a viver ou então, corte o que excede.
Mas isso não fará desaparecer o que quer que seja.

É você mesmo que se corta de si próprio, colocando uma oposição aí onde não existe, uma contradição aí onde não
existe.

O que vive esse corpo, o que vive esse mental, não se refere ao que você É.
Seja o que você É, além do Si e, depois, você irá olhar o que acontece, nesse corpo como nesse mental.

Mas não faça o inverso: isso é colocar a carroça na frente dos bois.
Você não pode se preocupar com o Absoluto.

Isso não é uma busca.
Isso não é uma Realização.

Isso é uma Liberação.
Mas colocar a questão da liberação traz de volta o que você acreditava ter liberado.
Mas quem disse que é preciso estar liberado desse corpo para viver a Liberação?

Você não é esse corpo.
Você não é, tampouco, o que excede.

Não há qualquer conflito (ou qualquer contradição) senão em você.
Será que o Absoluto me impediu de ter filhos?
Nós não estamos em uma religião castradora.

Faça o que a vida lhe pede.
Esse corpo lhe pede coisas.
Esse mental lhe pede coisas.

Você é isso?
Você se identifica a isso?

Enquanto você der peso a uma contradição, enquanto você atribuir, ao desejo, virtudes opostas ao Absoluto, você
mantém, você mesmo, a sua própria Dualidade.

Deixe o Absoluto ser o que você É, e eu diria: o resto irá se seguir.
Coloque os bois e a carroça irá se seguir.

No outro sentido, isso não funciona.
Não há Passagem do ego (ou do Si) ao Absoluto.

Por outro lado, assim que o Absoluto for o que você É, as Passagens se fazem sem interrupção e sem
descontinuidade.

Mas não coloque a carroça na frente dos bois: deixe a ordem das coisas se estabelecer sozinha.
Senão, você pode criar não importa qual crença: que se você usar bigode, você não pode ser Absoluto, porque não.

Mas isso permanece no domínio das crenças.
Não há qualquer verdade, por trás disso, mesmo relativa.

São apenas suposições.
Deixe estabelecer o que você É (Absoluto) e o resto você verá por si mesmo (mas não do ponto de vista do ego ou do

Si).
Porque não é preciso confundir o desejo e a necessidade, o desejo e a falta.
A expressão de um desejo do corpo, de um desejo do mental, é o Absoluto.



Isso não é contraditório (nem oposto), mas há uma ordem: a carroça ou os bois.
Mude, aí também, de posição.

Não emita julgamento.
Não emita suposição.

Porque o ego vai lhe propor obstáculos.
Para você, isso pode ser o que você chama de desejo sexual e, aliás, ele chega a fazê-lo crer que porque há um

desejo, o Absoluto não pode estar presente (o que é, evidentemente, absolutamente falso).
Você se deixa cair na armadilha do seu próprio ego que o submete a uma equação com uma impossibilidade.

Seja Absoluto e, depois, você verá o que acontece.
Isso não terá qualquer espécie de importância.

***

Pergunta: desde a minha infância, eu experimentei vários lutos de pessoas pelas quais eu tinha muita afeição e eu
não senti qualquer emoção. Isso era tranquilo em mim. Há três semanas, a minha irmã mais velha me disse que ela
tinha um câncer muito grave e, quatro dias depois, aconteceu um outro grande problema. Desde então, eu sinto,

quase que permanentemente, sentimentos de tristeza, desamparo, medo, traição. Eu não sou absolutamente chegado
a refutar. Como se tudo que eu acreditava integrado tivesse desaparecido. Você pode me ajudar nesta etapa?

A vida do ego vai lhe apresentar várias vezes o mesmo prato.
E os pratos serão cada vez mais difíceis de digerir.

O que acreditava ter superado, um belo dia, não está mais superado.
Isso é a visão do ego, na linearidade do ego.

No que isso implica?
Em não mais se colocar no ego.

Porque, aí, o que se manifesta (como você o disse), é a culpa, a síndrome do salvador que não pode salvar, que se
encontra de pés e mãos atados.

Porque vive uma injustiça e, portanto, uma tristeza.
Não é unicamente a perda que é considerada, mas, sim, isso.

Isso significa que havia, bem escondido, no Si, restos do ego típico de responsabilidade, típico de salvador.
O Absoluto não tem o que fazer disso.

O que você chama de experiências, em meio ao Si, é, de fato, uma escadaria (ou uma avenida) que lhe foi aberta
para você se desembaraçar de tudo isso.

Lembre-se: é sempre uma questão de ponto de vista, mesmo sem falar do Absoluto.
O que você poderia denominar uma perda, em um primeiro momento, descobre-se (em um outro momento) um ganho

inestimável, em outro nível.
O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.

Qual ponto de vista você adota: aquele do ego (que o lembra sobre a ordem), aquele do Si?
Ou você decide deixar os dois, além de toda noção de aflição ou de paz?

Porque a Morada da Paz Suprema não é a tranquilidade do Si.
É isso que vem lembrar a você o que você denomina sua vida.

Isso o leva a esclarecer e a iluminar algumas ligações, alguns apegos, na noção de família.
Porque o que a sua irmã (ou você) chama de morte, o seu Absoluto chama de Liberdade.

Aí também, onde você se coloca: você está contente por esta alma e este Espírito que encontram o Absoluto muito
em breve, ou você sofre por uma perda ou uma responsabilidade, uma culpa?

A questão está somente aí.
É a isso que o submete a sua vida, o seu ego que estava escondido na sombra do Si.

Relevar um desafio não é tornar-se potente em relação a um acontecimento, não é negá-lo, mas integrá-lo.
Porque todo acontecimento da vida (que você possa me descrever, qualquer que seja) pertence apenas à ilusão.

Portanto, você se recoloca, por si mesmo, na ilusão, mostrando a você, dessa maneira, ao que você está apegado.
Você não pode estar apegado e Liberado. 

É um ou outro.
E esses acontecimentos colocam-no frente a isso.

Você permanece apegado ou não?
Vá além dos acontecimentos, além dos afetos, além dos choques.

Coloque-se a questão da significação, profunda e real.
Você está apegado?

Ou você está Liberado?
É um ou outro.

O ego irá escolher, sempre, o apego, a culpa.
O Absoluto é Liberdade.

Cabe a você ver.
Pedir ajuda mostra, também, a culpa.

Como eu poderia fornecer ajuda ao que não existe: a sua pessoa?
Qual peso você dá à sua pessoa, aos seus apegos?

É preciso desconectar, na totalidade, todos os circuitos, mesmo o mais considerável.
É um ou outro.

E, mais do que nunca (para você como para todos), isso poderá ser cada vez menos um ou outro.
Os Tempos terminaram.

A hora do Espaço chegou.



O Absoluto está aí.
É isso o que vocês São: de todo tempo, de todo espaço e de toda Eternidade.

Então, é um ou outro.
Vocês não podem levar seus desgostos.

Vocês não podem levar seus apegos.
Vocês não podem levar seus sofrimentos.

Vocês não podem levar o que excede.
Será que vocês compreendem?
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Questão: Como soltar a expectativa e a busca do Absoluto?

Foi dito que o Absoluto não pode ser procurado porque, como procurar o que você já É?

Toda procura, todo suposto caminho, praticado ou buscado, toda busca em um passado, no que quer que seja além
do que o eu sou, aqui e agora, pode apenas afastá-lo do Absoluto.

O Absoluto não pode ser conhecido.

Ele faz parte do Desconhecido.

Portanto, você deve refutar tudo o que é conhecido.

Passe seu tempo, não a procurar o Absoluto (você não o pode), mas passe seu tempo a refutar o que lhe é
conhecido.

A um dado momento (e esse dado momento está muito próximo porque o que eu proponho é muito simples) o
cérebro, a personalidade, o ego e, mesmo, a individualidade, não pode manter-se, além de certo tempo, em relação à

refutação.

O sentido do eu aparece antes dos três anos.

É o momento em que aparece a distância entre o sujeito e o objeto.

É o momento em que a Consciência toma consciência dela mesma e distancia-se em relação a tudo o que pode ser
sentido, ressentido, visto, percebido, que estabelece, de algum modo, um limite e uma barreira entre você e o mundo.

É essa distância e essa barreira que criam a pessoa, que criam o indivíduo.

Se você aceita isso, basta, simplesmente, aceitar que nada há a buscar, nada há a procurar, nada há a esperar, mas,
simplesmente, colocar um olhar lúcido sobre tudo o que é efêmero.

Você Era, antes de estar nesse corpo.

Você Era, antes que o mundo existisse.

E você Será, uma vez que o mundo tiver desaparecido.

Mas o que você Será?
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Não é uma projeção no futuro, ainda menos no passado, mas, efetivamente, o estabelecimento da consciência além
da Consciência.

A consciência é experiência: ela se nutre da experimentação.

Até certo ponto, você crê ser aquele ou aquela que experimenta.

Você se identifica à cena, você se identifica ao teatro, você pensa que há um caminho e você o percorre, porque você
o cria.

Eu nada lhes ensinarei dizendo-lhes que o pensamento é criador.

Mas, de onde vem o pensamento?

Será que ele era prévio à existência desse saco de comida?

Você tem lembrança disso?

O que acontece quando você medita?

O que acontece quando de experiências místicas, mesmo a mais incrível, a mais extraordinária?

Bem, é muito simples: há, sempre, algo que olha.

E esse algo que olha não é afetado pela experiência, nem pela própria Consciência.

Aquele que observa não é uma pessoa, não é você, no sentido de uma individualidade, mas é bem mais vasto e bem
mais ilimitado do que o que você poderia imaginar, conceber ou pensar.

A partir do instante em que você observa seus próprios pensamentos, o modo pelo qual eles nascem – é o próprio
princípio da meditação – você poderá, num primeiro tempo, sair da linearidade.

Não para escapar do que quer que seja ou de quem quer que seja, porque eu o lembro de que o Absoluto engloba,
também, a ilusão.

Tudo o que é efêmero é ilusório.

O que é permanente é infinito e indefinido.

Observe o finito.

O Absoluto observa o efêmero.

O efêmero está contido no Absoluto.

Nada pode estar fora do Absoluto.

O problema é que a consciência coloca-se, sempre, em um relativo, em algo de limitado, de fragmentado, no qual há
o sentido de uma posse, o sentido de uma atribuição, de um papel, de uma função, de um pertencimento ao que quer

que seja, quer seja o corpo, quer seja a família, quer seja um objeto ou, mesmo, para aqueles que realizam o Si, o
sentimento de ser a Terra inteira e as Consciências que ali estão contidas.

Isso não é o Absoluto, mas está contido no Absoluto.

Ora, você é Absoluto.

Nada de limitado pode ser o que você É.

Há, portanto, primeiro, em uma forma de lógica, que estabelecer um «eu sou», porque o Si apenas pode construir-se
em oposição ou em confrontação ao não Si.

É o mesmo para o eu que se constrói e elabora-se desde três anos, a partir do não eu: é a distância sujeito/objeto.

O Absoluto diz-lhe: «você não é nem o sujeito nem o objeto; você não é, mesmo, a relação entre o sujeito e o objeto».

E isso é assim, de toda a Eternidade, porque a perfeição não é, jamais, efêmera.

E você é perfeito.

Apenas a visão da construção do eu e, para aqueles que estão no caminho espiritual, a construção do Si são apenas
afastamentos da Verdade.



Todas as verdades que você descobre, todas as verdades que você estabelece como válidas em sua vida são, mais
cedo ou mais tarde, varridas.

Você está em um corpo.

Esse corpo vai desaparecer, é inevitável.

Essa Terra desaparecerá, o Sol desaparecerá, o Universo desaparecerá.

Seus cientistas dizem-lhes isso.

O que você se tornará, naquele momento?

Então, é claro, enquanto você está no eu, e joga o jogo, isso não tem qualquer importância, porque a escala, dita de
tempo, escapa, totalmente, de sua compreensão, como de todo conceito.

O próprio sentido da identidade de uma pessoa, de um indivíduo, do Si é apenas um conceito.

O ser humano tem por hábito definir.

Ele define a partir de uma forma limitada (objeto ou sujeito), mas tudo isso é efêmero.

O mais difícil – e que é, ao mesmo tempo, o mais simples – é aceitar, de uma vez por todas, que nada há a procurar,
nada há a buscar, e que o caminho existe apenas se você considera que há um caminho, apenas se você considera

que há uma montanha a escalar ou a descer, é a mesma coisa.

O que é que escala a montanha ou que a desce?

A noção de esforço é conhecida nesse mundo.

Tudo é um esforço.

É preciso ganhar sua vida.

O que eu lhe proponho é não mais ganhá-la, mas compreender, a fim de integrar, de superar, de transcender e, de
algum modo, de romper as amarras do finito, não se desviando delas (o que seria, ainda uma vez, um erro), mas,

efetivamente, posicionar-se em outro lugar que não no que é conhecido.

Para isso, não há outra solução além de aceitar o próprio princípio do que deve ser refutado.

Sair do confinamento é superar todos os limites, não em uma espécie de desordem, mas, bem mais, superar a ordem
e a desordem.

É estabelecer-se além da ordem e da desordem, como além do bem e do mal.

Além da dualidade.

Além da Unidade.

É não mais desempenhar qualquer papel, mas aceitar viver o que lhe propõe esse mundo.

Não é questão de desviar-se desse corpo, uma vez que você está dentro dele.

Mas você não é esse corpo.

Isso não é uma negação do corpo, nem uma negação da vida, mas, bem mais, a transcendência, a transfiguração e a
ressurreição da verdadeira Vida: aquela que não terminou e que, aliás, jamais começou.

O que atrapalha é o testemunho.

O que atrapalha é o Si.

O que atrapalha é crer que há um caminho, crer que há uma verdade a encontrar.

O mundo é uma projeção.

Uma projeção de quê?

Do pensamento e da consciência.



Você não é nem o pensamento, nem a consciência, nem o agente que projetou a consciência ou o pensamento.

Você é além de tudo isso.

Como eu dizia: isso não é uma procura, não é um tempo porque, a partir do instante em que você considera que há
um tempo a consagrar, você continua no finito.

E o Absoluto não pode estar aí para você.

Você se desviou, de algum modo, do Absoluto.

O Absoluto está além da Alegria, porque a Alegria é a contemplação do Si, que põe fim a certa forma de sofrimento,
efetivamente, mas que não responde, jamais, à questão de quem você É, porque o próprio Si é apenas uma projeção

ao nível de uma densidade diferente daquela que vocês conhecem no eu, mas que continua inscrito no eu.

Onde você quer estar inscrito?

A única angústia do humano é o desaparecimento.

Vocês não podem desaparecer.

Esse saco de comida desaparece.

Esse mundo desaparece.

O universo desaparecerá.

Os conceitos e os pensamentos desaparecerão.

Mas o que sustentou isso não desaparecerá, jamais, porque jamais apareceu, justamente.

Portanto, olhe, sem procurar.

Mude, simplesmente, o olhar.

O que é que jamais apareceu?

O que é que jamais desapareceu?

O que é que sustenta todas as experiências, sem participar da experiência?

Isso não é nem a testemunha, nem o observador.

É algo que está no montante, se posso exprimir-me assim.

É o que você É, não no eu sou, mas na própria negação do eu sou.

Lembre-se de que minhas palavras não são destinadas a serem ouvidas por todo o mundo, porque eles se
enfurecerão.

Eles se enfurecem com o finito, e enfurecer-se com o finito é, por vezes, prejudicial.

Enquanto você considera que não terminou de fazer suas experiências (que não lhe pertencem mais do que seu
corpo), então, é claro, o Si vangloria-se do despertar do Kundalini, de suas viagens, de seus sonhos, de sua Paz, de

sua Alegria.

Mas, mesmo isso, flutua, porque quem pode dizer, mesmo no Si, que passa à Eternidade no Si?

Reflita: o que se torna o Si, uma vez que esse corpo não está mais aí?

O que se torna a consciência, uma vez que esse corpo não está mais aí?

Onde estava você, antes de estar nesse corpo?

Você estava em outro corpo?

E, mesmo se esse é o caso, se há, aparentemente, uma solução de continuidade entre outro corpo e esse corpo,
onde você estava entre os dois?

Você tem a clara visão disso, o claro sentimento?



Você apreende o que há além da Essência?

Enquanto há procura, vocês não estão instalados no bom olhar ou no bom ponto de vista, porque a procura inscreve-
se no tempo e, como o disseram muitos instrutores, o tempo não existe.

Esta tudo bem.

Se o tempo não existisse, esse corpo não existiria.

Simplesmente.

Essa consciência não existiria.

Essa presença não existiria.

Só permaneceria Absoluto, esse Final.

Mas esse Final, eu repito, não é uma busca.

É uma Verdade que não depende de qualquer experiência, de qualquer corpo, de qualquer conceito, de qualquer
consciência.

A consciência é ligada à experiência e à projeção, qualquer que seja a consciência.

O único momento em que vocês não têm consciência é aquele em que dormem e, no entanto, vocês acordam pela
manhã tendo, como eu já disse, o sentimento de serem os mesmos.

Porque, há o quê?

A memória da véspera, a memória de uma história limitada a essa vida ou – para os buscadores espirituais – a todas
as suas vidas.

Mas qual importância?

O que era ontem não é o que vocês são hoje.

E o que vocês São, realmente, nada tem a ver com o tempo.

O tempo é uma criação artificial, qualquer que seja o tempo.

Aliás, o tempo é o espaço desprovido de tempo, mas vocês não são, tampouco, qualquer espaço.

Vocês não dependem do espaço/tempo.

O que depende do espaço/tempo é uma pessoa.

Vocês não são uma pessoa.

É um jogo.

Enquanto vocês continuarem uma pessoa, alternarão prazer e desprazer, sofrimento e alegria.

Assim que há emoção, há tempo, há reação.

Enquanto há conceito, enquanto há pensamento, há tempo.

O tempo é a ilusão que os faz crer em um caminho e que os perde em um caminho, que lhes dá satisfações, que
nutre a Ilusão e a esperança ou a desesperança, mas vocês não são nem esperança nem desesperança.

Vocês são o que foi chamada a Morada de Paz Suprema, esse Contentamento Absoluto que existe assim que vocês
não são mais uma pessoa nem um indivíduo.

Ora, o paradoxo é que a pessoa, como você exprime, ou o indivíduo, se você está no Si, passa seu tempo a
reivindicar uma procura do que já está aí.

Quando você tiver apreendido que nada há a buscar, que nada há a procurar, que não há qualquer caminho, o
caminho parará por si mesmo, a busca parará por si mesma.

Você sairá da esperança e da desesperança.

Você não será mais afetado pela vida desse corpo, pela vida desses pensamentos, desses conceitos.



E, no entanto, isso não desaparecerá, porque isso tem um prazo, mas o ego vai fazê-lo crer que, se você encara esse
ponto de vista, você põe um termo em sua vida, o que é falso.

O ego é muito astuto para evitar-lhe de pensar assim, porque ele sabe que se você percebe esse gênero de
pensamento, essa refutação, ele vai desaparecer.

O saco de comida que você é ocupará, sempre, um espaço e um tempo determinados, mas você não será mais essa
pessoa nem essa identidade.

Naquele momento (que não depende de um tempo, mas de um ponto de vista), saiam dessa noção linear de tempo.

Não há espera, já está aí.

Aceitar isso é, já, extrair-se do eu, da pessoa ou do indivíduo.

Eu repito, ainda, para você: a espera corresponde ao tempo, o caminho corresponde ao tempo.

O ego vai encontrar todos os pretextos para dizer-lhe que a vida é eterna, mas você sabe o que é a Vida?

Onde está a Vida?

Será que ela está no efêmero, no que é perecível, ou no que sustenta, absolutamente, tudo?

Se eu insisto tanto sobre o ponto de vista, é que o ponto de vista os faz sair do tempo.

E o único modo de sair do tempo é entrar no espaço, não para ocupar o espaço ou os espaços, não, unicamente,
para estabelecer Comunhões ou Fusões ou, mesmo, Dissoluções, mas, bem mais, para extraírem-se, a si mesmos,

de sua própria consciência, o que eu nomeei a-consciência.

A consciência tem tanto medo de não mais existir que ela se constrói quimeras no eu, como no Si.

A incompletude do eu ou do Si compraz vocês a procurar essa completude, enquanto ela sempre esteve aí.

Simplesmente, a completude, vocês a instalam no tempo de uma vida ou de várias vidas ou em conceitos e
pensamentos que se estendem, também, no tempo.

E vocês mantêm, assim, de modo indefinido, a experiência.

A experiência não é o Absoluto.

Justamente, é a cessação da experiência, de toda ilusão.

A Morada de Paz Suprema é o testemunho do Absoluto, na forma.

A forma não é mais afetada nem pelos conceitos, nem pelos pensamentos, nem pelas experiências.

Ela vai para onde deve ir.

A vida desenrola-se como deve desenrolar-se, na maior das facilidades, mesmo com uma doença muito grave,
mesmo sem comer, mesmo sem dinheiro ou mesmo na riqueza e na felicidade.

Isso nada muda.

O que mudou?

O ponto de vista.

Mudar o ponto de vista: não há alternativa.

Agora, é preciso apreender, também, que a culpa para nada serve.

Se você considera que as experiências são boas para você, então, você tem a eternidade de seu tempo para realizá-
las.

Não considere, jamais, o Final como um objetivo, porque não é um objetivo.

É uma Realidade Absoluta que já está aí.

É isso que é, de algum modo, o nó do problema.



A consciência está ligada ao linear e ao tempo.

Vocês não são ligados à consciência e, ainda menos, ao tempo.

Prossigamos.

Questão: como viver a paz e a alegria?

Eu lhe responderei: por que viver a paz e a alegria?

Já, na questão, você dá a entender que a paz e a alegria não estão aí.

A Morada de Paz Suprema não se importa com pazes e alegrias efêmeras.

Mesmo a alegria do Si não se mantém.

Ela apenas se mantém pela lembrança da experiência ou pela repetição do Si instalado no Samadhi, como
experiência.

Você deve, primeiro, definir o que quer porque, quando você diz: «como viver a paz e a alegria ou estar na paz e na
alegria?», quem pergunta isso, se não é a personalidade que quer ser apaziguada, mas, sobretudo, manter-se,

continuar a existir?

O que é que faz com que a personalidade tenha necessidade de manter-se e de existir?

É, é claro, o medo.

Mas, enquanto o medo está aí, qualquer que seja, nenhuma paz, nenhuma alegria pode conduzi-la à Morada de Paz
Suprema.

O medo é inscrito na memória, na história e nas experiências, porque o saco de comida existe apenas pelo medo.

Sem medo, ele não teria, mesmo, aparecido.

Ele não teria, portanto, necessidade de desaparecer.

Procurar a paz e a alegria é procurar um medicamento espiritual, não químico, mas um medicamento.

É, já, saber que algo não está bem.

É querer aportar uma solução.

Não há solução.

Não há problema, tampouco.

Tudo depende do olhar.

A paz, a alegria é algo que vocês querem conquistar, porque vocês consideram que é exterior ao que vocês são,
porque tudo isso é oriundo do princípio de falta, do princípio de medo.

Justamente, o medo e a falta são a característica do efêmero, de tudo o que é dual.

O equilíbrio da dualidade não poderá, jamais, atingir a Morada de Paz Suprema, porque esse equilíbrio é instável.

Ele oscila, seja no eu, seja no Si.

Só o Absoluto que você É, de toda a eternidade, permitirá a você superar esse «como» ou esse «por que».

Aí também, o ponto de vista é primordial porque, enquanto você reflete, enquanto faz esforços, enquanto crê
progredir, você continua e permanece na personalidade e, em caso algum, na Morada de Paz Suprema.

É preciso mudar de Morada.

Esse corpo está aí e, se você o suprime, ele voltará.

Portanto, de nada há a fugir, nada há a rejeitar ou a adotar.

Há apenas que mudar seu olhar, porque todo olhar adotado pela personalidade ou pelo Si é apenas o resultado de
uma projeção, de um conceito, de um pensamento, de uma ideia ou do que quer que seja mais.



Se você quer viver a Liberdade ao invés da paz ou da alegria, então, libere-se, porque você já o É.

A consciência, eu lembro a você, é uma projeção ao exterior.

Você constrói o Si, como o eu, através da negação do que não é você, do que não é o Si.

Você define, para isso, certo número de critérios ou de ideais.

E você procura.

Então, é claro, é mais fácil estar no Si do que no eu porque, no Si, a paz e a alegria são, geralmente, frequentes, ou
cada vez mais frequentes em intensidade, em tempo, em espaço e em consciência.

Mas isso não será, jamais, a Morada de Paz Suprema, porque você é tributária do que você mesma criou como
conceito, como ideia, como pensamento, como objetivo.

A partir do instante em que você aceita que não há nem como, nem por que e, portanto, qualquer objetivo, a
verdadeira Paz pode começar a aparecer ao seu olhar, porque a verdadeira Paz não depende de qualquer

circunstância exterior, nem mesmo Interior.

Essa paz, chamada Morada de Paz Suprema, é o que é o Absoluto, que não depende de qualquer condição, de
qualquer ideia, de qualquer conceito e, sobretudo, de qualquer projeção.

Aceitar isso é vivê-lo.

Mas não ponha ali, por trás, a noção de objetivo.

Não ponha ali, por trás, uma expectativa.

Em resumo, não ponha ali qualquer tempo, porque o ego, como o Si, vão tentar prendê-la no tempo, um tempo mais
ou menos amplo, mais ou menos expandido, mas, sempre, um tempo.

Substitua o tempo pelo espaço, ou seja, não procure localizar-se em outro lugar, não mais do que você procura
localizar-se nesse corpo, nessas ideias, nesses conceitos ou nesses pensamentos.

Naquele momento, a necessidade de experiência calar-se-á.

O observador será, ele mesmo, visto.

E você é, muito exatamente, o que se tem por trás do observador que, ele, jamais experimentou o que quer que seja.

É o sono, é a Dissolução.

São os momentos que vocês todos conheceram, pela manhã, ao acordar: quem sou eu ou onde eu estou?

Quando vocês acordam assim, ao invés de pensar em suas angústias, em seu marido, em sua mulher, o que
acontece?

Vocês estão, muito precisamente, um bilionésimo de segundo, um segundo, na Morada de Paz Suprema.

Lembrem-se de que é sempre a consciência que procura a prova, que procura a experiência, que procura o tempo.

A partir do instante em que você apreende isso, não se põe mais a questão da paz e da alegria.

Mas, para isso, você deve extrair-se de todas as identificações: «eu sou um homem», «eu sou uma mulher», «tenho
tal idade», «tenho tal trabalho», «ocupo tal função».

Vocês nada são de tudo isso.

Eu não disse que isso não existia.

Bem ao contrário: isso existe.

Mas, será que é você o que existe ou você É outra coisa?

Se você quer a paz e a alegria, nada seja de tudo isso.

Extraia-se, você mesma.

Para isso, a pessoa deve desaparecer, não desaparecer por um fim de vida que seria, ainda uma vez, apenas um
espetáculo irrisório, mas, efetivamente, extrair-se de toda consciência, de toda experiência, de todo folclore, de todo



espetáculo.

Se você conseguisse fazer isso, além de alguns bilionésimos de segundo ou segundos, você não teria mais qualquer
problema de paz ou de alegria ou de corpo ou de consciência.

A Vida desenrolar-se-ia sem intervenção do ego ou do Si.

Você esperaria calmamente, fazendo o que há a fazer, o que a Vida dá a fazer sobre esse mundo, mas você não seria
mais afetada pelo que quer que fosse.

Aí está a Liberdade.

Então, é claro, há, entre vocês, os que fizeram experiências fora desse corpo, fora desse tempo, fora dessa
Dimensão, mas isso continua apenas experiências.

O Absoluto está além de toda experiência.

Mas, se você tem sede de experiências, então, você as viverá.

Se você tem sede de encarnação, então, você as viverá até mais sede.

O ser humano sempre tem sede, porque ele é construído sobre o medo e sobre a falta.

Se, um dia, você não tem mais sede, isso quer dizer que não há mais medo e mais falta, que não há mais procura de
paz e de alegria, porque você terá se tornado o que você É, de toda a eternidade: a Morada de Paz Suprema.

Mas, enquanto você está apegada a você, ao que você crê ser você (esse corpo, essa pessoa, essas ideias, esses
conceitos, essa procura, esse espetáculo), você participa do espetáculo, de uma maneira como de outra, como ator

ou aquele que olha, mas você não saiu da ilusão.

E a ironia é que o ego, como o Si, são persuadidos de que eles poderão continuar a ser esse efêmero porque,
finalmente, o ego e o Si quereriam que o efêmero durasse.

Mas o efêmero não se tornará, jamais, Absoluto.

É uma Ilusão.

Nesse sentido, procurar o Absoluto nada quer dizer.

Procurar a paz e a alegria é uma projeção da consciência e nada quer dizer para o Absoluto.

O Absoluto é exatamente o momento em que todo ponto torna-se o centro e não há centro a procurar, porque tudo é
centro.

E nada há a projetar, quando tudo é centro, porque cada centro produz as características de qualquer outro centro
(suposto, projetado ou imaginado).

Você não é o ponto de vista da pessoa, tanto em suas alegrias como em seus sofrimentos.

Aquele que é Absoluto pode manifestar algo nesse saco – e, mesmo, algo de manifestado, de muito doloroso – e, no
entanto, ele não é isso.

E, se ele o sabe, então, qualquer que seja o sofrimento, ele não pode ser afetado ou alterado com isso.

Aí está a verdadeira Paz.

Aí está a verdadeira Alegria.

Bem além da contemplação da Luz porque, enquanto vocês contemplam ou olham, vocês põem uma distância.

Quando eu digo: «mudem de olhar» ou, antes, «mudem de ponto de vista», isso os leva a extrair-se de todo olhar e,
portanto, a não mais olhar, porque o único modo de tudo ver é estar ao centro.

Ora, o centro não se move, jamais.

Ele está por toda a parte.

A imobilidade, como o sono, participa do estabelecimento do que eu nomeei a-consciência.

Então, quer a busca de um ideal, de um marido, de uma mulher, de um trabalho, de um além, afasta-os.



É o paradoxo.

Vocês creem avançar, mas recuam, enquanto não compreenderam que jamais se moveram.

Vocês passam de um ao outro e seus humores flutuam, no mesmo sentido, e seus pensamentos flutuam, no mesmo
sentido.

É como quando vocês dizem: vocês procuram o Amor.

Mas vocês São o Amor.

Vocês não podem procurar o Absoluto, porque vocês o São.

Vocês não podem procurar o Amor, porque vocês o São.

Vocês não podem procurar a Luz, porque vocês o São.

É essa noção, mesmo, de busca que, a um dado momento, em sua busca temporal, deve cessar.

Pode-se dizer que esse mundo existe apenas porque multidões de consciências ali se projetaram.

Quando vocês dormem, como eu disse, o mundo desaparece.

Vocês não se colocam a questão de saber se ele vai reaparecer amanhã.

Aliás, vocês têm a certeza disso?

Não existe, como vocês sabem, qualquer certeza sobre esse mundo, se não é a morte desse saco.

Não se coloquem a questão da evolução desse saco, nem de leis desse saco, mas, verdadeiramente, por que e quem
São vocês, sabendo que vocês não encontrarão qualquer resposta no que lhes é dado a perceber, a sentir e a

ressentir, porque vocês São além de tudo isso.

Mas, enquanto sua consciência está voltada para uma projeção de um ideal (mesmo o mais elevado, mesmo o mais
Amor), isso continua, sempre, e continuará, sempre, uma projeção que os afasta da Morada de Paz Suprema.

Aceitem esse postulado.

Façam dele a Verdade, porque não há outra.

Lembrem-se: o efêmero é construído sobre os medos e as faltas.

Se vocês procuram preencher os medos e as faltas, vocês mantêm o efêmero, nessa vida ou em outras vidas.

Vocês São, verdadeiramente, isso?

Agora, se vocês são, verdadeiramente, isso, então, continuem.

Cabe a vocês decidir: o efêmero ou o Absoluto?

A Morada de Paz Suprema ou a alegria do Si?

Contemplar-se, a si mesmo, no umbigo, ou no coração, ou parar a contemplação, a fim de ser o que vocês São, além
de todo tempo?

Cabe a vocês definir.

Cabe a vocês decidir.

Nenhum elemento exterior pode decidir em seu lugar: nenhuma paz projetada, nenhuma alegria projetada, nenhum
amor projetado, nenhum efêmero.

A ironia do efêmero é fazê-los crer que podem encontrar o Infinito no efêmero.

É falso.

O melhor modo de encontrar a Paz e a Alegria eternas é esquecer-se de si mesmo.

É o que acontece quando você dorme, normalmente.

Questão: como eu posso refutar o medo de não saber formular e colocar uma questão?



A questão é uma interrogação: toda questão, aquela que você pode colocar-me ou não importa a quem.

Quando você se coloca a questão de saber se chove, você olha na janela ou vai ver o céu.

O problema é que, se você se coloca uma questão do Absoluto, você não pode ter resposta.

O princípio é: «você é o que você procura».

Que quer dizer o medo, ainda uma vez?

O medo é apenas a falta, empurrada ao extremo.

E todos os medos – como eu disse – nascem no mito da morte.

É muito fácil dizer que o ciclo da vida e da morte faz parte da vida.

Caso em que, eu lhe respondo: onde você está quando está morta, uma vez que você não está mais na vida, tal
como a definiu?

A consciência desse corpo, do eu, como do Si, desaparece.

Será que você vai desaparecer?

Sim.

O medo está aí.

O medo de fazer uma pergunta – ou de não saber fazê-la é destinado apenas a dar-lhe ainda mais medo.

Enquanto você põe uma identidade – ou uma não identidade – no medo, você considera que o medo é sua vida.

Pouco importa saber se o medo vem disso ou daquilo, uma vez que, em definitivo, todo medo é ligado e justificado
apenas pelo efêmero.

Quando você dorme, sem sonho e sem pesadelo, você tem medo?

O que é que tem medo?

Enquanto você nutre o medo (de não saber, de viver o que quer que seja de desagradável), você não pode ser
Absoluto (que já está aí).

Pode-se, mesmo, dizer que o ser é sustentado apenas pelo medo.

Porque o ser que é sustentado pelo Amor, pelo que ele É, é Absoluto.

Aí também (e ainda uma vez), o que falha é a falta e o medo.

A falta e o medo inscritos no limitado.

Isso quer dizer o quê?

Que você está identificada ao seu saber, à sua pessoa.

Você está, portanto, apegada ao efêmero.

Aí, vem o medo.

Aí está a origem inicial e final do medo.

Ora, a única coisa à qual você não pode estar apegada é o que você É, em Verdade.

É o apego à pessoa – que não é o que você É – que inicia o medo e o mantém.

O medo é uma secreção do corpo e seus sábios sabem disso: há hormônios do medo, como há hormônios da alegria.

Mas será que você é uma secreção desse corpo?

Não.

Você, simplesmente, a ele está identificada.



Por quê?

Por causa do medo.

O medo engendra o medo.

Não há qualquer meio de sair dele.

Você pode ali colocar o bálsamo (calmante) do Si.

Você pode ali colocar o bálsamo (calmante) do sono ou da química, Para lutar contra o excesso ou a insuficiência
nesse corpo.

Mas você não é nem o excesso nem a insuficiência, tanto de um como do outro.

Imagine – porque é a Verdade – que o medo é secretado pelo corpo.

O medo tem um odor, aliás: há química nele.

Mas, será que você é essa química?

Não.

Simplesmente, sua consciência ali se identificou.

E você vai responder-me que, quando vive o medo, você tem medo.

Ou que, quando vive a fadiga, você fica fatigada.

Ou que, quando vive a morte, você vive a morte.

Mas você não pode morrer.

É esse corpo que morre.

Enquanto vocês têm medo da morte, vocês têm medo de viver.

Enquanto vocês têm medo de viver, vocês têm medo da morte, porque vocês não sabem o que há após o efêmero.

Mas vocês não podem sabê-lo, de maneira alguma, em experiência alguma, mesmo de reencontro com a Luz.

Isso apenas pode dar-lhes belas lembranças, bálsamos calmantes no sofrimento e no medo, que substituem a
secreção do medo pela secreção da paz ou da alegria.

Mas a Morada de Paz Suprema não é inscrita na química.

É o olhar que muda.

Aquele que tem medo inscreveu sua crença no efêmero, qualquer que seja esse medo, qualquer que seja o efêmero
que é vivido.

Vocês não podem encontrar qualquer contentamento definitivo fora do que vocês São, verdadeiramente.

Porque todas as alegrias, todas as dores duram apenas um tempo.

Todos os seres humanos sabem disso.

Mesmo os grandes seres que viveram a Morada de Paz Suprema – e que viveram, portanto, o Absoluto, na forma –
passaram por essas etapas, porque isso faz parte da ilusão desse mundo.

Você não pode demonstrar a ilusão desse mundo.

Você não pode demonstrar a ilusão desse corpo porque, se nele se bate, há dor, e a consciência vive-a.

Você pode apenas refutá-lo.

Refutar não é demonstrar.

Refutar não é opor-se E, ainda menos – como eu já disse – negar.



É mudar de olhar, de ponto de vista.

Vocês não são nem o que sofre, nem o que está contente, nem o Si, nem o eu.

Se vocês aceitam isso, vocês o vivem.

Nenhum medo pode emergir.

E, mesmo se ele emerge, ele não tem qualquer tomada.

Mas, enquanto vocês lutam, enquanto se opõem ao que quer que seja, na ilusão, vocês mantêm a ilusão.

Quando vocês dormem, a ilusão não existe mais.

É, efetivamente, aí que está o problema.

O medo é um estímulo que mantém você na ilusão porque, para aquele que está na ilusão, a ilusão dá menos medo
do que o Absoluto.

Aliás, para ele, o Absoluto não existe ou, então, ele o vislumbra em um tempo futuro, como um esforço a fornecer,
algo que está longe, tanto no tempo como no espaço.

Isso faz apenas assinalar o apego formal ao saco de comida ou ao saco de pensamentos.

É a mesma coisa, mesmo se você não o veja.

Aquele que disse: «eu penso, portanto, eu sou» não pode penetrar o não ser, não pode abandonar o «eu sou».

Ele pode apenas refiná-lo e construí-lo.

Mas, quanto mais ele refiná-lo e quanto mais construí-lo, mais ele se confinará, a si mesmo, em seu próprio
isolamento, em seu próprio medo, em seus próprios corrimões, em seus próprios limites.

Enquanto há limite, enquanto há corrimão não há Liberdade.

E, no entanto, vocês reivindicam, todos, a liberdade.

Mas vocês têm medo da liberdade, porque é o que vocês São.

Só a consciência impede-os de vê-la.

Não é algo a conscientizar-se, mas é algo a fazer cessar.

É exatamente o inverso do que quer fazê-los crer a pessoa que vocês creem ser (esse saco de comida, esse saco de
pensamentos).

Lembrem-se: nenhum saco, mesmo o mais perfeito, é Absoluto.

Porque um saco é um limite entre o que está dentro e o que está fora.

Portanto, enquanto vocês consideram que são um saco, isso quer dizer que consideram que há um fora e um dentro.

E, enquanto vocês consideram isso, o medo está aí.

É uma secreção do saco.

Vocês não são o saco.

Vocês não são, tampouco, o que constitui o saco.

Vocês não são, tampouco, todos os sacos.

O Absoluto não conhece o limite.

Não há, portanto, saco.

Mas deixe tranquilo esse saco, não se ocupe dele, deixe-o viver o que há a viver, seja no trabalho, no amor ou no
quer que seja.

E você se aperceberá de que, se você o deixa viver, sozinho, sua vida tornar-se-á maravilhosa e o Absoluto estará aí.



É, justamente, a implicação da própria pessoa – ou do próprio Si – que confina o saco e que torna esse saco
medroso.

Tudo o que vocês chamam de controle, de mestria é a ausência de Liberdade.

É uma imposição.

Então, vocês vão defender-se dizendo que estão encarnados e que é preciso estabelecer regras.

Mas as regras são boas para o saco, para os pensamentos, para a moral, mas não para o que vocês São, exceto se
você considera que você é algo de moral.

Você não é mais a moral do que o medo.

Você não é mais essa vida que se vive do que essa morte que se vive, do que esse nascimento que é vivido.

É um concurso de circunstâncias.

Quer você a chame cármica ou evolutiva, é falso.

Saia de tudo o que a obstrui e você verá que o medo não existe em outro lugar do que no que a obstruía.

O saco não é culpado (nem o de comida, nem o de pensamento).

Ele está aí, e é tudo.

Mas você não Está aí.

Descubra onde você Está (fora do tempo), e verá que esse saco de comida e de pensamentos ficará ótimo,
independentemente do que ele viva ou não.

Enquanto você continua tributária de emoções, de medos, de perdas ou de ganhos, é a mesma coisa, é ilusório.

O ser humano, de uma maneira geral, quer colocar a Eternidade no efêmero.

Mas é falso.

É o efêmero que está na Eternidade.

O Absoluto contém o efêmero.

Mas nenhum efêmero pode conter o Absoluto.

É da matemática elementar.

Você não pode ser o centro e a periferia.

Você não pode ser o movimento e imóvel, exceto se você se torna o centro e translada esse centro por toda a parte,
uma vez que é o mesmo centro.

Quando eu lhes dizia – ou quando lhes diziam, sobretudo agora – para ficar tranquilos, isso não quer dizer ficar
sentado em um canto e nada fazer.

É ficar tranquilo nos pensamentos, não dar peso e tomada nem ao medo, nem às experiências, nem ao que quer que
seja.

Vocês querem ser a Morada de Paz Suprema que vocês já São e fazem tudo para afastarem-se dela.

A Morada de Paz Suprema não se importa com o que vocês fazem ou com o que creem ser.

Ela já é o que vocês São.

Vocês São isso.

Vocês São o centro.

Vocês não são o centro do mundo: caso contrário, é o eu.

Vocês não são mais o centro do coração: caso contrário, é o Si.

Mas vocês São todos os centros, não unicamente esses dois.



O que é que os limita?

O saco.

Mas vocês não são esse saco, nem de ideias, nem de pensamentos, nem de comida.

Aceitem isso, porque é a Verdade.

Isso não é uma crença, é, justamente, o fim de todas as crenças.

Parem de crer.

Quando você me diz: «tenho medo», mostre-me seu medo.

Você é capaz de mostrá-lo a mim?

Quando você diz: «eu sou esse corpo», eu vejo esse corpo, mas prove-me que você é esse corpo.

É uma crença, uma experiência, mas não é a Verdade.

Se você se libera desses pesos, mesmo se isso lhe pareça absurdo (mas, é claro que o ego vai achar que isso é
absurdo, e o Si também), mas, se você vai ao que você nomeia absurdo, você se descobrirá Absoluta.

Porque, lembre-se de que, para o conhecido – para a pessoa como para o indivíduo – o Absoluto é absurdo.

Mas, obviamente, desse ponto de vista, sim.

Reverta o ponto de vista e você viverá o que você É.

Questão: de um dia para o outro, a vida que eu levava e que era aquela que eu sempre havia desejado apareceu-me
vazia de sentido, como se fosse a vida de outra. Hoje, eu não me reconheço mais, nem nas escolhas que fiz, nem

naqueles que se apresentam a mim. Que fazer?

Justamente: nada fazer.

Não há qualquer solução a aportar, uma vez que você encontrou a solução.

Se posso exprimir-me assim, você está a cavalo entre o jogo do Si e o Absoluto.

É claro, como você sabe, não há passa bem, nem do eu, nem do Si para o Absoluto.

Mas ser Absoluto é quando o eu e o Si são absurdos.

É exatamente o que você vive.

Portanto, eu a felicito, e você deve felicitar-se.

Isso prova, simplesmente, que o eu não quer mais jogar.

Isso prova que o Si, que era o objeto de todas as suas atenções, ele também, dissolve-se.

Sobretudo, nada peça.

Nada projete.

Você está no bom caminho, aquele que lhe diz que não há caminho.

Não escute, aliás, qualquer voz, mesmo a minha.

Porque você ali está.

Vá aos limites do que lhe parece, justamente, absurdo.

O Absoluto está aí.

O que acontece – e o que você vive – foi chamado de dissolução da alma – ou a consumação da alma – que não está
mais voltada para a ilusão, nem para a experiência, mas que remonta ao Espírito.

Vocês têm aquela que foi uma grande dama, que lhes falou disso – Ma Ananda Moyi – em numerosas reprises.



Não há outro modo de desaparecer e de aniquilar-se.

O desaparecimento não é a morte.

Desaparecer é sair do parecer.

É, enfim, ser claro, nada mais parar, nada mais desejar.

Não é a morte do desejo, não é o desinteresse, mas é a Verdade.

É o lugar fora do tempo – o centro, como todos os centros – no qual se encontram todos os contentamentos.

Então, é claro, do ponto de vista do que é limitado, isso pode parecer-lhe perturbador, desesperador, vazio.

Mas, se você vai ao fim, é pleno, é o Absoluto, é isso.

Há apenas, aí também, a percepção do observador que observa que tudo o que fazia sua vida não existe mais.

Mas como eu disse: você não é sua vida, inscrita entre o nascimento e a morte.

É preciso, efetivamente, pôr fim ao que é conhecido, a tudo o que é conhecido, para, enfim, estar, além do eu sou, na
não consciência que eu chamei a-consciência, que não é a inconsciência.

Portanto, sobretudo, nada faça, nada mude.

Fique tranquila porque, à força de observar esse neant (como você o observa), o Absoluto está aí.

Nada há de mais simples.

Assim que isso lhes pareça complicado, é o eu que intervém, a pequena pessoa, o saco.

Fique aí onde você está e deixe desenrolar-se o que se desenrola.

Se você aceita isso, sem implicar-se, sem indiferença, sem desejo do que quer que seja, e se você faz, mesmo,
cessar o jogo do observador, você sairá do teatro.

É a única condição possível para viver e Ser a Morada de Paz Suprema, tanto aqui como por toda a parte.

Você terá vivido suas Trevas, que, no entanto, você chamava suas Luzes, que partiram.

Não se esqueça de que você está invertida nesse mundo: que o que vocês chamam o vazio é pleno e que o que
vocês chamam a matéria é vazio.

Seus sábios sabem disso.

Você tem a chance de vivê-lo.

Então, não procure saber, porque o saber é uma projeção.

O que você vive porá fim à experiência e, portanto, à consciência limitada.

Nenhuma dúvida é possível aí.

E, se vocês se interrogam, uns aos outros, vocês se aperceberão de que é o caso para muitos de vocês que
trabalharam para o Si.

Aí também, cada vez mais, o que há a apreender é não um saber, nem uma compreensão, nem uma experiência, nem
o eu, nem o Si, mas, simplesmente: mudem de ponto de vista.

Aceitem a aparente absurdidade da coisa para descobrir o verdadeiro sentido, ou seja, a Essência (e não os
sentidos, em duas palavras).

Não há sentido algum.

O sentido engana-os.

Só a Essência – em uma palavra – é a solução.

Enquanto há sentidos não há Essência.

Enquanto vocês querem dar sentido, uma lógica, à sua vida, às suas experiências, ao seu Si, vocês não estão



prontos para soltar, vocês se prendem ao efêmero.

Portanto, o que você vive (ou, antes, o que você não vive) é, muito exatamente, isso: o que você É.

Então, é claro, a personalidade, o Si devem fazer o luto, porque é uma morte do efêmero.

E isso pode dar medo ou, em todo caso, interrogar.

Se você supera o medo ou a interrogação constatará, muito rapidamente, que você É a Morada de Paz Suprema.

Está aí.

Você é isso.

Eu repito: não procure compreender, agora.

Você terá todo o tempo para refletir e compreenderá, então, que nada há a refletir.

Há apenas que deixar ceder o que morre, não mais nutri-lo, não procurar saber.

Então, dito de modo poético, dir-lhes-ão: «volte a tornar-se como uma criança».

Mas uma criança é, ainda, um saco.

Vá além da criança, antes do saco.

Você ali É.

Questão: uma fragilidade faz-me passar do riso, da leveza, ao peso, aos pensamentos obsessivos contínuos, sem
mesmo conscientizar-me disso. Então, sou incapaz de amar e de ser amada, de centrar-me e, mesmo, de refutar.

Como sair desse inferno?

Mas o inferno é você, no que você crê ser.

Não há outro inferno.

Reflita.

Amar ou ser amada é, já, considerar que há uma falta, uma vez que você É Amor.

Projetar o amor é afastar-se de Ser Amor, porque aquele que É Amor, absolutamente, não tem necessidade de decidir
amar ou de procurar amar, nem mesmo ser amado, uma vez que é sua Essência.

Há, por trás de sua questão, a culpa.

O efêmero oscila: você não pode encontrar equilíbrio, de maneira alguma, de modo durável, no efêmero.

O problema é o narcisismo porque, fundamentalmente, esse inferno que você descreve é ligado ao seu próprio
narcisismo, à necessidade de puxar para si, no eu.

É o centro do umbigo.

É procurar causas para o sofrimento, para as oscilações, para os humores.

Mas, fazendo assim, você mantém a ilusão de não se crer digna de amar ou de ser amada.

Mas você não tem que ser digna (ou indigna), uma vez que você É Amor.

Enquanto você procura o amor no ato de amar, na necessidade de amar – ou na necessidade de ser amada – você
faz apenas renegar sua própria natureza.

Todos os seres humanos reivindicam agir, no mínimo uma vez em sua vida, por amor, qualquer que seja a expressão
desse amor (sexual, filial, passional, espiritual).

Enquanto você procura, há falta.

Se você não procura, não há mais falta.

Procurar o amor é como pedir a uma maçã para procurar um caroço.

Mas o caroço está dentro.



Você não pode procurar em um exterior uma satisfação interior, se não é para ficar e continuar na Dualidade e na
alternância prazer/desprazer, em qualquer amor que seja (sexual, passional, filial).

Tudo isso são amores humanos que apenas refletem a falta de amor do que vocês São, realmente.

Porque seu olhar não é bom.

Tudo isso vem das crenças, de todas as crenças, quaisquer que sejam, de todas as memórias (tanto as suas como
aquelas dos outros), quaisquer que sejam.

Mas vocês não são um ser de memória ou de crença.

Vocês São Absoluto.

Vocês São Amor.

Como é que o que é ilusório (Maya) poderia aportar qualquer satisfação que fosse duradoura?

Porque, mesmo a satisfação a mais duradoura apagar-se-á com sua própria morte, desse corpo de alimento.

O ego crê-se, permanentemente, imortal.

Em todos os amores que existem, ele os quer infinitos e eternos, para além da morte.

Mas nenhum amor, vivido aqui, é o Amor.

Todo amor – mesmo o mais desinteressado, mesmo o mais espiritual – é apenas a tradução da falta de
reconhecimento do que vocês São: Amor.

Como o medo, como o narcisismo, como o inferno, que são apenas não reconhecimentos de sua natureza, de sua
Essência.

Vocês põem peso onde não existe peso algum.

O Amor não é uma responsabilidade.

O Amor não tem que ser justificado e não é justificável.

Ele não tem que ser buscado ou procurado.

Não há, mesmo, que se colocar a questão da manifestação dele ou de sua ausência, ou de sua presença.

Porque é o que vocês São.

É o ego que quereria Ser Amor.

Mas ele não poderá, jamais, Sê-lo, uma vez que o ego é construído sobre a falta de Amor, sobre o medo.

Portanto, você não pode continuar no umbiguismo e reivindicar o Amor.

O único verdadeiro Amor é aquele no qual vocês desaparecem como pessoa, como indivíduo, como consciência,
como busca.

Se vocês pudessem parar tudo isso, com um golpe de varinha, e ficar tranquilos, constatariam, instantaneamente
(como eu já disse), que vocês não são nem o ator, nem a cena de teatro, nem o espectador, nem o teatro.

Vocês atuam em um desses papéis e creem tanto nisso, enquanto sabem, pertinentemente, que todo papel tem um
fim, como esse saco.

Então, pode-se falar da alma, do Espírito.

Mostrem-nos a mim.

A única verdade é o Amor, Morada de Paz Suprema, Absoluta, Eterna, não efêmera, não eu, não Si.

Enquanto há reivindicação sobre a pessoa, isso quer dizer, simplesmente, que vocês estão instalados na pessoa.

Se não há pessoa, a pessoa não pode ter o mínimo problema.

É impossível.



Tomando outro exemplo: é como se você me dissesse: «eu não quero mais estar no andar térreo, mas quero estar no
quarto andar do prédio», mas você persiste em continuar no andar térreo, sem querer movimentar-se ao quarto.

A expressão que vocês poderiam empregar é: querer um e o outro.

Vocês não podem querer, ao mesmo tempo, o efêmero e Ser Absoluto.

Lembrem-se: o efêmero não pode conter o Absoluto.

O Absoluto contém o efêmero.

É tão simples, que jamais o ego aceitará, que jamais o Si aceitará, tampouco.

Porque eles se têm a fazer-lhes passar o efêmero por Eterno.

Assim, mesmo se isso seja difícil a entender, para a pessoa: você não é essa pessoa.

Mas, enquanto você continua na pessoa, você continua no narcisismo, que é sofrimento, ou, no máximo, na
alternância sofrimento e satisfação.

Ora, toda satisfação requer sua reprodução (em todos os sentidos do termo, reprodução): em você, pelos medos que
voltam e que giram, mesmo, pela necessidade de reproduzir-se, para esperar reencontrar-se em uma continuidade

efêmera.

Toda pessoa é inscrita nessa necessidade de reprodução.

Todo esse saco de comida apenas pode existir por esse princípio de reprodução.

É, justamente, disso que é preciso tomar consciência e extrair-se.

E, depois, desembaraçar-se, também, da consciência que o percebeu.

Porque, quanto mais vocês escavam – esperando encontrar a Luz – mais vocês se afundam nas Trevas.

Eu poderia chamar isso de psicologia de saco.

E é a Verdade.

Busquem sem buscar.

Parem, e vocês avançarão.

É preciso desembaraçar-se de tudo o que chega à consciência.

Então, eu posso imaginar que a pessoa confinada vai querer desembaraçar-se do que faz sofrer.

Mas ela não consegue compreender como ela deve, também, desembaraçar-se do que põe na alegria.

Isso não quer dizer sair de uma relação, mas é, aí também, mudar de ponto de vista.

Quando eu me dirijo assim a vocês, a pessoa pode compreender – erroneamente – que é preciso afastar-se de uma
profissão, de um marido, de uma mulher, de uma relação.

Mas eu jamais disse isso.

É o que vocês entendem, ao nível da pessoa.

E vocês o entenderão sempre assim, enquanto estão instalados na pessoa.

Aceitem não mais ser pessoa, e vocês verão.

Mas, a partir do instante em que vocês empreendem uma ação para não mais ser pessoa, suprimindo isso ou aquilo,
vocês nada apreenderam.

Porque eu não me dirijo, necessariamente, à parte que ouve minhas palavras, num primeiro tempo.

E é por isso que eu lhes digo, a cada vez, para tomar o tempo para compreender.

Se você nada compreende, agora, tanto melhor, porque eu me dirijo ao que está além da compreensão.



Eu não me dirijo à pessoa que escuta, mas àquela que ouve.
________________________________________________
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E bem, BIDI está com vocês, para os nossos ‘entre ti e mim’.
Eu venho então para tentar dialogar com vocês, muito além das simples palavras, muito além das suas

questões, muito além das suas respostas.
A fim de ver o que resta como obstáculo ao Absoluto, através do que eu lhes disse e através do que nós

iremos dialogar.
Como de hábito, vão além das minhas palavras, vão além da tentativa de compreensão, por enquanto.

Vocês vão ver depois.
Eu os saúdo e nós podemos começar.

***

Pergunta: depois de ter feito a experiência do êxtase, eu sinto a necessidade de desapegar-me e de
refutá-la, qual é o seu ponto de vista sobre isso?

O êxtase e a beatitude são certamente os acontecimentos mais marcantes durante este Último, que vai da
Infinita Presença ao Absoluto.

E quando eu digo “vai”, isso não está perfeitamente correto.
Em seguida: você é o êxtase, como você é a ausência do êxtase.

Se você sentir que existe em você algo a refutar, então o faça.
Qual é o seu risco?
Qual é a sua perda?

BIDI - 09 de junho de 2012 - Autres Dimensions
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Se existir algo atrás do observador que constata o êxtase e que ali se identifica, pode ser que, para vocês, seja
preciso também refutar isso.

O êxtase é um marcador.
 Quando vocês se tornam a Onda do Éter, a Onda da Vida e da Graça, o observador desaparece e, no entanto,

vocês sempre estão aí: tudo o que compreende a personalidade, o Si e, até mesmo, a Última Presença.
Considere que além disso é o vazio e o nada.

Não se esqueçam de que tudo, aqui, onde vocês estão, está invertido e projetado.
Voltar ao lugar, sem projetar, não é o vazio e o nada, mesmo se tudo no nível do observador deseja acreditar

nisso.
E por quê?

Porque, se isso desaparecer, nada mais há a observar.
Sem observação, sem projeção, sem experiência, o observador não tem mais razão de ser.

Resta apenas o Absoluto.
Então, faça-o.

Você se apreende, desde já, de que, seja o que for que você fizer, ou não fizer, você sempre esteve aí.
Lembre-se de que a única coisa que você não pode definir, experimentar, manifestar, é o que você É.

Você não É nem o Si, nem a pessoa, nem o indivíduo, nem o mundo: você É Amor.

***

Pergunta: há muito tempo eu faço diferentes formas de investigações sobre o ser humano...

Isso jamais termina.
É um conhecimento intelectual que é apenas ignorância.

Esqueça todo o conhecimento.
Eu não propus investigações, mas uma Investigação e uma só: quem você É?

Sem qualquer projeção.
Sem esta avidez de conhecimento.

Pois, quando você está ávido, você fica vazio.
Então, você Não é isso.

 [perguntante] ... Eu tenho consciência disso, agora ...

Esqueça a consciência disso.
Vá além.

 [perguntante] ... Eu também tenho consciência da realidade crística, dos mestres ...

Você é isso?
Eu coloquei uma questão para você: quem você É?

Eu não falo do que você tem como consciência, porque de tudo o que você tem consciência é experiência.
O que você procura?

O que você quer?
De qual prova mais você necessita?

Quem procura as provas?
Isto não é um teste, é um olhar que deve mudar.

Você pode conhecer todos os mistérios deste mundo, das outras Dimensões, como vocês dizem, você pode
experimentar a alegria: tudo isso são apenas projeções.

Você É Amor.
Esqueça tudo isso.

 A única Investigação que eu peço não é intelectual.
Ela visa, como eu disse, cessar esses jogos, estúpidos, desta trapaça espiritual.

O que você É, você O é.
Ontem como amanhã, nesta Dimensão como em todas as Dimensões.

Você é, também, é claro, tudo o que você me disse.
Mas isso está fragmentado, isso de nada serve.



 [perguntante] ... eu tento viver a unidade com meu Pai, em sua realidade multidimensional ...

A única maneira de vivê-lo é se esquecer.
Se você se esquecer, você não tem mais consciência do outro, você É o outro, também.

 [perguntante] ... é isso que eu tento fazer ...

Mas não é para tentar.
É apenas para permanecer tranquilo, não mais observar, não mais experimentar, nem mesmo ter a consciência

de ...
Isso é muito simples.

Você É você.
Portanto, cale-se.

Se você silenciar tudo, o que resta?
Além de qualquer contemplação do “eu sou”, você é Absoluto.

Mas quando você procura, você sai.
Quando a consciência está aí, você perde o que você procura.

É preciso demitir a vigilância.
Aí está o objetivo da refutação e da Investigação.

Não há outro objetivo.
O Absoluto não pode ser uma crença, nem um objetivo.

Porque a crença, como a experiência, como o objetivo, são exteriores ao que você É.
O problema é que, seja do que for que você tenha tomado consciência, você quer ser Liberado.

Mas você não tem que querer, visto que você já o É.
É a consciência, a experiência, a crença, que o faz acreditar no contrário e que o faz acreditar que se você

parar, até tudo isso, isso vai desaparecer.
Mas não há outro modo senão desaparecer.

Esqueça-se.
Você é Amor e nada mais.

***

Pergunta: eu vivo um vai e vem entre o Absoluto, o Si, a personalidade e o mental. Eu tento deixar
acontecer o vai e vem, mas quando eu me encontro no mental, eu começo a tentar sair.

Enquanto houver um Absoluto com forma, as passagens são inumeráveis.
Você tem necessidade do seu mental para viver sobre este mundo, não para ser o que você É.

Se a passagem, que não é uma, se este Último for o que você É, ou você fica Último, ou você vive.
Isso não deve causar qualquer problema.

Você pode conduzir o que você conduz, sem qualquer problema, pois o Absoluto está aí.
Quando o primeiro Absoluto se revelar, tudo é Absoluto.

O seu mental não pode dirigi-lo, mas ele pode dirigir o que se refere à sua vida, o que você aprendeu, o que
você conduz, nesta vida, sem problema algum.

A passagem do eu ao Si, e ao Absoluto (quando o Absoluto se revela), é normal.
É mesmo salutar, isso não tem que preocupá-lo.

Esta forma existe, este corpo existe, este saco de comida está aí.
Deixe-o viver.

Isso não é você.
Ele irá viver o seu fim quando ele o viver, isso não lhe diz respeito.

E em função disso, deixe-o viver o que ele planejou viver.
Isso não deve causar qualquer problema.

E isso não é um problema.
As passagens tornam-se cada vez mais evidentes, ou seja, você vê claramente o que age, e o que É, e o que

não É.
Então, está tudo bem, não há problema.



***

Pergunta: o que fazer quando vivemos um grande fogo no nível da caixa torácica?

Nada fazer.
Permanecer tranquilo.

Observar, se você quiser, e depois, superar a observação.
Mas eu lhe assinalo que, da maneira como você colocou, você considera ainda que você era o seu peito, que

você era esse fogo no peito, que você devia fazer alguma coisa.
Qual é esse “eu”, senão aquele do observador?

Aí também, contente-se em deixar viver o que deve viver.
Você não é isso.

Jamais confunda refutar um elemento porque ele é efêmero e negá-lo.
Não é porque você nega este corpo que ele vai desaparecer.

Muito pelo contrário, ele vai lhe causar problemas para dizer a você que ele está aí.
Que isso seja por uma dor, no pé, na cabeça.

Quando eu lhe digo para se esquecer, será que eu me dirijo ao seu corpo?
Será que eu me dirijo ao “eu”?

Eu me dirijo a você, não a este corpo.
O problema é a identificação com o corpo: “eu sinto dor”, “eu tenho o peito em fogo”.

Vejam: como sempre, o mental quer explicar ao invés de viver.
Pois, se isso for vivenciado, ele perde sua ação, sua preeminência, seu poder.

Vejam, no que vocês vivem, como vocês têm necessidade de explicar.
Você é capaz de me explicar por que você respira?

Você é capaz de me explicar o que pensa, o que sente, o que percebe?
É claro que não.

Como você pode estar em alguma experiência?
E se isso se referir ao Si, isso implica no Aqui e Agora.

Portanto, se houver interrogação no sentido de uma explicação, não há mais Aqui e Agora: há ego.
Hoje, você é o que você vivenciou na outra noite?

O que isso é?
Um passado, uma memória, uma experiência.

Será que isso existe?
Será que isso é você?

Se você me disser: “eu vivenciei isso”, eu lhe respondo: você o vivenciou, você não o vive mais.
Era então o quê?

Efêmero.
Você não é efêmero.

***

Pergunta: nos meus momentos de paz interior, de imobilidade, eu sou observador?

Mas quem pode saber onde você está, exceto você?
Como você quer que eu lhe dê uma resposta?

O Absoluto é a ausência de localização, de referência.
Você está em paz quando você dorme.

Jamais vimos um morto correr.
Nem alguém que dorme, comer.

Naturalmente que há um observador na paz.
É o “eu sou”.

Vá além do “eu sou”.
Como eu dizia: esqueça-se.

Mesmo o contato com o que lhes é proposto (o Canal Mariano, os Duplos) está aí, efetivamente, como uma
consciência outra que a sua.



Mas é a mesma, já que há uma Fusão, uma Dissolução.
Você não é mais você, você se torna, primeiramente, o outro.

E depois, você não é nem você, nem o outro.
E o Absoluto se revela.

Apreendam-se bem de que é sempre o “eu” ou o “eu sou” que diz o que, através do “eu sou”: isso precisa
existir.

E para um “eu sou” adiantado, a necessidade de não mais estar separado e fragmentado como no “eu”.
Naquele momento, há contemplação do Despertar, do Si, da Realização.

Mas será que você É isso?
Isso irá desaparecer como o saco de comida.
Nada do que é efêmero pode ser a Verdade.

E você próprio sabe que depois da paz, você não está mais em paz.
E você vai procurar momentos de paz, o Samadhi.

Isso se torna uma droga (vício), mas você não é nem um, nem outro.
É isso que é preciso ver.

***

Pergunta: será que chegar a permanecer tranquilo em qualquer circunstância, leva ao Absoluto?

Isso se saberia.
Isso é um pré-requisito.

Permanecer tranquilo leva a experimentar o Si, quando o “eu” desaparece.
Mas o Absoluto, é o não Si.

É muito mais do que estar tranquilo.
É não mais existir, não mais se manter fora, seja do que for.

É, primeiramente, tornar-se a Onda da Vida, ou o Duplo, para perceber que nada de tudo isso é verdadeiro.
Não como uma negação, mas como um ponto de vista que se desloca.

Vocês nada são do que vocês percebem.
Dito de outra forma, você não é aquele que vive a experiência.

É o que o faz crer o “eu sou”, o medo de desaparecer, o medo do vazio e do nada que, na realidade, é pleno
por que vocês estão invertidos.

Quando você morre, quem morre?
Coloque-se esta questão.

Se você souber quem você É, antes de nascer e depois de morrer, se você puder responder a esta questão,
nenhuma experiência é necessária, nenhuma percepção é necessária.

Nenhum “eu” e nenhum “eu sou” pode subsistir.

***

Pergunta: qual é o lugar da experiência, então?

Uma distração, uma cena de teatro.
Relaxar o eu, abrir alguma coisa, mas abrir não é o suficiente.

A Consciência joga para experimentar.
Acreditar que a Consciência vai conduzi-lo a um objetivo, isso está perfeito, mas então, diga-me: qual é esse

objetivo?
Expresse-o para mim.

Você o conhece, você mesmo?
Eu aguardo.

Eu posso esperar muito tempo: não há resposta.
Não pode ali ter.

E por um motivo: não há qualquer motivo.
Você É Absoluto.

Você É o que jamais se mexeu, jamais experimentou, jamais se conscientizou.
Obviamente, com medo, o “eu” e o “eu sou” vão dizer: “isso é horrível”.



Sim, para ele, isso é horrível.
Mas você É Amor.

Por que buscar o que você É, se isso não é a experiência e a projeção da própria Consciência, que joga
sozinha?

***

Pergunta: a refutação do conhecido é suficiente para se tornar Absoluto?

Amplamente.
O que é conhecido, ou o que é para conhecer, chamam-nos à experiência e ao conhecimento.

É uma projeção.
Mas, sempre o mesmo: quem é você?

Assim que você desaparece, o Absoluto está aí e é isso que você É.
O ego e o “eu sou” são mais fortes.

O Si é mais forte.
Não se esqueça de que ele contempla, ele mesmo, o umbigo ou o Coração, a Sombra ou a Luz.

Mas isso são apenas jogos da Sombra e da Luz.

***

Pergunta: depois de tomar consciência de que uma pergunta leva a outra pergunta e de que isso é
sem fim, as palavras ressoaram em mim: Infinito, Eternidade, Amor, minha Essência.

E então?
Por que você quer ser tranquilizado?

Do quê?

 [perguntante] Eu sinto falta de confiança neste estado.

Eu teria preferido que você dissesse falta de consciência.
A confiança envolve quem ou o quê?

E sua falta, ainda mais.
Exclusivamente o Eu.

Você é esse Eu?
O que foi pronunciado é o que você É.

Você compreendeu tudo.

***

Pergunta: como tomar consciência de quem Somos?

Mas não é questão de tomar consciência.
É tornar-se a consciência.

Você já o É, portanto, você não pode tomar consciência.
Tomar consciência é já experimentar e sair do que você É.

O que você É não tem que tomar consciência, mas tornar-se consciência.
É o observador que quer tomar consciência, a testemunha.

Você não é nem o sujeito, nem o objeto.
Você gostaria então, no que você diz, de sair do que você É, para ver quem você É.

Mas isso é impossível.
Você É Amor e Absoluto.

Isso é tudo.
Isso é o Todo.

Tomar consciência é apropriar-se do que você já É.



Isso não é possível.
Você gostaria ainda de projetar alguma coisa, através da tomada de consciência, para conhecer o que é uma

não projeção.
Como resolver a equação?

Você não pode aparecer e desaparecer, ao mesmo tempo.
Você não pode tomar consciência e tornar-se consciência.

***

Pergunta: você nos disse que está aí para nos permitir acelerar o nosso acesso ao Desconhecido.

Não há acesso ao Absoluto.
Não há acesso ao Desconhecido.

Isso não é um acesso.
Eu lhe mostro o que não existe.

Não há outra maneira.

***

Pergunta: o que, em mim, deseja esse retorno ao Absoluto, é o Absoluto que eu sou?

Mas você não pode retornar, você jamais partiu.
É o “eu sou” que joga assim.

Você não pode colocar uma questão como essa.
Isso quer dizer que você está procurando.

Você não pode procurar o Absoluto.
Isso gira ao contrário.

Esqueça-se e desapareça.
Você não tem outra solução.

É preciso que a consciência do observador, o observador, a testemunha, o sujeito, o objeto, o teatro,
desapareçam.

Isso é tudo.
Você gostaria que o teatro desaparecesse para mostrar-lhe o que há, mas você permanece no teatro.

Eu dei o exemplo do sono.
O Absoluto não pode observar o Absoluto, pois, assim que houver observação, o que há?

Consciência, experiência.
Portanto, você procura fazer a experiência do Absoluto.

Mas quem procura fazer a experiência do Absoluto, senão a consciência?
Você não pode compreender, o Absoluto.

Você não pode se servir da sua consciência, mesmo a mais Realizada.
É exatamente isso que deve desaparecer.

Se você chegar a se esquecer, a desaparecer, o Absoluto estará aí.
Você ainda considera o Absoluto como uma busca, mas o Absoluto já está aí.

Saia do teatro.
Ele não tem que aparecer já que ele está aí.
É o seu não desaparecimento que bloqueia.

Você gostaria de apreender-se do que você É, você gostaria de fazer uma experiência, você gostaria de ter
uma certeza, percebida.

Isso não é possível.

***

Pergunta: o Absoluto é o último ponto de vista que descobre que não há mais teatro?

Sim, é o que você É.



É, portanto, fazer cessar toda projeção, toda consciência, toda experiência, todo sentido do “eu” e todo sentido
do “eu sou”.

Mas reflita: o “eu sou” não quer dizer “eu não sou”.
É preciso sair do que é visto, do que é percebido, sair dos sentidos, fazer esse famoso Silêncio, que não é um

Fazer.
Não é a expressão de uma vontade.

Não é a expressão de uma experiência nova.
É justamente o desaparecimento de tudo isso.

Você É isso, naquele momento.

***

Pergunta: será que a Onda da Vida, quando ela se revela, apaga o eu?

Sim.
O “eu” é o medo.

A Onda da Vida encontra o “eu”.
Se o “eu” se apagar, em todos os sentidos do termo, então a Onda da Vida é vista, percebida, experimentada.

Depois vem o momento em que você não é mais este corpo, este pensamento.
Você não é mais aquele que observa a Onda da Vida, mas você É a Onda da Vida.

É o mesmo processo com o Duplo.

***

Pergunta: viver a Onda da Vida e viver com um Duplo, é a mesma coisa?

Você não vive com um Duplo: você É o Duplo.
Há, inicialmente, percepção do Duplo e, em seguida, Fusão e Dissolução.
Portanto, você entra na a-percepção, na não percepção, se você preferir.

Do mesmo modo que a Onda da Vida é percebida, mas, para tornar-se a Onda da Vida, é preciso bem que
você desapareça, nas suas ilusões e nos seus efêmeros.

É a mesma coisa.
Na Realização e no Despertar do “eu sou”, há a percepção de que nada está separado, de que tudo está

conectado, de que tudo está mais vivo.
E então?

E depois?
Muitos param aí.

Pois isso é uma satisfação, uma impressão totalmente diferente do eu.
É o Si.

Isso é gratificante.
E depois?

***

Pergunta: viver a Onda da Vida e viver a Fusão com o Duplo são dois processos obrigatoriamente
associados, ou bem podemos viver um ou outro?

A Onda da Vida mostra o Duplo para você.
A Onda da Vida vem da Terra, mas de qual Terra?

O Duplo vem do Céu, de que Céu?
Os dois estão em Conexão e em Ressonância.

É uma experiência Final.
O objetivo é que a experiência cesse.

Como é que ela cessa?
Quando você não é mais este corpo, estes pensamentos, mas a Onda da Vida.

Quando você não é mais um Duplo que olha um Duplo, mas quando o Duplo se torna Um.



A partir do momento em que você perder o sentido da sua identidade, no “eu” ou no “eu sou”, no ego ou no Si,
no Duplo, também, o Absoluto está aí.

A Onda da Vida e o Duplo, vistos desde o Si, são agentes operantes.
Mas você não é nem o Duplo, nem você, nem a Onda da Vida.

Você é o Absoluto.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem, eu, eu rendo Graças e eu lhes dou Graças pelos nossos ‘entre nós’.
Mantenham presente, na cabeça e no Coração, que se vocês não compreenderem, isso está perfeito.

Pois, quem deseja compreender?
Não o Absoluto.

Simplesmente, as minhas palavras, as suas perguntas, as Vibrações, vêm sacudir.
E se vocês são sacudidos, vocês podem desaparecer, em breve.

Mas o que desaparece não são vocês, é o Si.
BIDI lhes diz até breve, talvez, para vocês, aqui.

Até logo.

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

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://autresdimensions.info/article15fc.html

http://autresdimensions.info/pdf/BIDI-9_juin_2012-article15fc.pdf
09 de junho de 2012

(Publicado em 10 de junho de 2012)
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Questão: estou ao serviço de meus pais, ao passo que o pedido não vem deles.
Isso não me propicia alegria.

Antes, eu exprimia minha criatividade na dança, no canto, nas atividades manuais, agora, nada mais.
O que é que acontece em mim para que eu aja assim?

Bem, você se põe, você mesma, na situação da qual se queixa.
Portanto, a resposta está, obviamente, em você, e unicamente em você, uma vez que esse constrangimento é-lhe

imposto por si mesma e, como você diz, por nenhum elemento exterior.

O quadro do que eu tenho a dizer não se coloca em uma análise de sua esfera psíquica, porque essa esfera psíquica
concerne apenas à sua vida efêmera e não corresponde, de modo algum, ao Absoluto.

A questão que você me coloca é, portanto, encontrar uma saída ou uma explicação a algo que, de qualquer modo, é
efêmero.

Não pode existir resposta, porque toda resposta – mesmo a mais adequada, mesmo a mais exata, mesmo a mais
eficaz – fará apenas mantê-la em outro efêmero.

E, enquanto encarar sua vida no efêmero, em uma satisfação (mesmo na criatividade), você continuará limitada e
continuará submissa à alternância do efêmero, ou seja, os momentos de passagem da alegria à não alegria.

Isso é próprio de tudo o que é efêmero.

O único modo de estar estável, o único modo de não estar condicionada por suas ações e suas reações – felizes ou
infelizes – é compreender que você não é esse saco de alimento, que você é, ainda menos, esse saco de

pensamentos, que você é, ainda menos, essa vida que você vive.

Enquanto você procura uma resposta para isso, você se coloca, automaticamente, por si mesma, de acordo com o
princípio da ação/reação ou, se prefere, do bem e do mal, do que lhe faz bem ou do que lhe faz mal.

Qualquer que seja o bem que você encontre, o efêmero não aportará, jamais, uma satisfação permanente.
O próprio do efêmero será, sempre, fazê-la oscilar de um extremo a outro.

E o ser humano passa sua vida, no efêmero, a vagar de dores a alegrias, a procurar a alegria.

O objetivo de nossas conversas não é propiciar um bem-estar, nem um mal-estar, mas mostrar-lhe a situação tal
como você a vive, tal como você a aceitou e tal como você a identificou.

Enquanto você está identificada a tudo o que me disse (criatividade, assistência, bem-estar ou mal-estar), você não
pode sair disso porque, tanto em um caso como no outro, você mantém uma dependência, mantém um confinamento

e uma incapacidade para sair disso.

Assim é o próprio de todo ser humano confrontado a essa vida, a esse efêmero, a essa ação/reação.
Vocês passam seu tempo a procurar melhorar sua vida comum.

Vocês procuram, permanentemente, obedecer a contingências sociais, morais, afetivas ou de criatividade ou de
facilidade material ou espiritual.

Mas nenhuma facilidade material, nenhuma facilidade espiritual permitirá a você sair desse círculo vicioso.
O único modo de proceder é apreender que você não é nem esse corpo, nem esses pensamentos, nem essa vida.

Enquanto você está identificada ao que me descreveu, você girará em círculos.
Não existe qualquer meio, qualquer ferramenta, qualquer técnica que lhe aportará a durabilidade e, ainda menos, o

Absoluto e o Eterno.

Você deve, você também, distanciar-se.
Distanciar-se não quer dizer capitular ou abandonar uma obrigação, mas mudar de localização de sua própria

consciência porque, qual é esse «eu» que tem necessidade de criatividade, qual é esse «eu» que tem necessidade
de sair de uma situação na qual ele mesmo colocou-se, se não é o ego?
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O ego passa seu tempo, no efêmero, a ir do bem ao mal, da ação à reação, a encontrar, no lugar onde ele está
confinado, uma justificação e uma solução.

Nenhuma justificação, nenhuma solução ser-lhe-á de qualquer ajuda, enquanto você mesma não se coloque fora
daquele que crê agir, daquele que crê ser, daquele que crê ter a exprimir uma satisfação, uma criatividade ou o que

quer que seja mais, porque tudo isso pertence a algo que é, por essência e por natureza, efêmero.

Ora, sua essência e sua natureza são o oposto daquilo a que você se submete.
É, portanto, uma mudança radical de ponto de vista: é a única solução.

Enquanto você encontrar, mesmo no efêmero, uma fonte de satisfação, uma fonte de insatisfação, você lutará,
permanentemente, você se desgastará, porque nada disso pode ser estável, nada disso pode ser Eterno e, ainda

menos, Absoluto.

Enquanto o ser humano fecha-se em suas ilusões (e esse mundo é uma ilusão), enquanto você crê que há a resolver
algo, mesmo nessa pessoa, você não deixa esse saco de alimento viver sua vida, você não deixa esse saco de

pensamentos viver sua vida.
Você não é isso.

É preciso adotar uma mudança radical de ponto de vista.
Isso se chama a refutação, e eu a remeto a tudo o que eu disse.

A questão que você coloca é totalmente irrelevante e não pode, em caso algum, aportar-lhe, em minha resposta, uma
solução.

Porque toda solução que corresponda à sua interrogação e sua pergunta fará apenas remetê-la, ainda mais, ao
efêmero.

É você mesma que se instala no efêmero de sofrimento e de alegria.
Qualquer que seja esse efêmero, você sabe, pertinentemente, que uma alegria não pode durar, do mesmo modo que

uma tristeza não pode durar.
Porque, mesmo a tristeza ou a alegria a mais longa encontra-se confrontada à barreira do fim desse saco de alimento

e de pensamentos.

Enquanto você age assim, enquanto você reage assim, você não pode encontrar a paz.
E é normal.

A questão que você coloca concerne, unicamente, à sua pessoa e à sua personalidade e, em caso algum, ao
Absoluto.

Não há alternativa para o Absoluto.
Se você quer estar em paz, além do efêmero, você deve ver muito maior, sair dos meandros das ações/reações de

sua vida, de toda busca que requer uma solução para uma problemática.
Enquanto adota isso, você é prisioneira de si mesma, em sua ilusão, em seu efêmero.

Eu posso, portanto, apenas engajá-la a ir além da busca de solução concernente a esse efêmero.
Enquanto você passa sua vida a procurar uma melhoria, enquanto passa sua vida a procurar uma facilidade,

qualquer que seja, um bem-estar, você não pode Ser.
Enquanto existe um mal-estar, você sabe, pertinentemente, que você não pode Ser.

Mas é exatamente o mesmo para o bem-estar porque, tanto bem-estar como mal-estar exprime-se apenas no
efêmero, no que se move, o que não é imutável e eterno.

E, enquanto você reflete assim, submete-se, a si mesma, ao funcionamento do efêmero, ou seja, a esse saco.

Você quer continuar um saco, enquanto sua natureza e sua essência são Absolutas e bem mais amplas do que o que
você crê, do que o que você vive, do que o que você experimenta?

Você deve superar essa dualidade.
Nenhuma solução aportada à sua problemática permitirá a você ser completa, porque você continuará incompleta

enquanto você mesma coloca-se na incompletude.
Se você apreende isso, se adere a isso, sem fugir do que quer que seja, então, tudo lhe aparecerá claramente.

Mas, enquanto não estiver nesse ponto de vista, você continuará perturbada e no problema.

Não existe qualquer solução no efêmero, na experiência de sua vida (como de qualquer vida).
O ego vai satisfazer-se em dizer que ele paga um carma.

Mas o carma não existe, exceto para a pessoa, não para o que você É.
E você não É uma pessoa.

Você não É, mesmo, um indivíduo.
Saia desse jogo.

Ir além não é, unicamente, superar uma situação, ainda menos ali aportar uma solução: é ver claramente as coisas.

Enquanto você está identificada ao que quer que seja do que você vive – desse corpo, desses pensamentos –
nenhuma solução pode ser duradoura e eficaz.

São apenas curativos que a fazem girar em círculo, como toda vida que não aceita fazer a experiência do Eu Sou.

Mas quem diz Eu?
Quem diz Sou?



Enquanto há uma apropriação, no efêmero, você não encontrará, jamais, a Paz definitiva.
Cabe a você saber o que você quer.

Responder a um problema é enfrentar, novamente, outro problema, na mesma esfera ou em outra esfera.
Assim vai a vida do ser humano que se fecha, ele mesmo, sempre mais, nessa sequência, sem fim, de ações/reações

efêmeras.

Enquanto você se crê efêmera, você está submissa às leis do efêmero, nas quais é inscrito o sofrimento.
E você adere ao sofrimento, do mesmo modo que você adere à alegria.

Qual é seu objetivo?
O que você quer?

Se é encontrar uma solução para um problema, não é preciso dirigir-se a mim.
A única solução que eu posso dar é dizer-lhe que você não É o que você crê.

Você não É o que você vive, o que quer que você viva, o que quer que você tenha vivido.
O que foi vivido, o que é vivido não concerne ao que você É.
É a ilusão que a faz crer nisso, o ponto de vista, se prefere.

Enquanto você não sai desse ponto de vista, ninguém pode, estritamente, nada por você.
Você é vítima de suas crenças.

Você é vítima de sua própria vida, de suas ilusões, e isso é sem fim, no efêmero.
Só a morte ali põe fim (a morte desse saco).

Vá bem além de tudo isso, sem renegar, contudo, o que você vive de difícil, mas você não é o que você vive: toda a
problemática está aí, e em nenhum outro lugar.

Questão: eu desejo aplicar três conselhos: ficar tranquila, mudar de ponto de vista, refutar o conhecido.
Quais são os bloqueios que me impedem de realizar isso?

Mas por que você considera que há a realizar?
Nada há a realizar.

O único obstáculo é você mesma, no funcionamento do efêmero no mental e nos pensamentos.
Enquanto você está na pessoa, enquanto está identificada (aí também), tudo o que você reivindica não pode

aparecer, porque já está aí e já está Realizado.

Enquanto você crê que há um caminho, uma etapa, um tempo necessário, de provas ou de etapas a escalar, você se
afasta tanto mais do que procura, porque nada há a procurar.

Há apenas a Ser isso, porque você É isso.

É sempre a pessoa, o mental ou o corpo que vai desviá-la disso.
Isso não é algo a procurar, não é um esforço a fornecer.

Isso já está aí.
Isso sempre esteve aí.
É você que saiu disso.

O Amor está por toda a parte.
Você não pode procurar o que você É, porque você é Amor.

Portanto, o que você propõe (de ficar tranquila, de encontrar a Paz), mas já está aí.
Você É tranquila.

Você É a Paz.
Mudar de ponto de vista é aceitar isso.

Enquanto existe o mínimo interstício para a crença em si mesma, você não pode superar o efêmero.
O Absoluto já está aí, ele não tem que ser procurado e, ainda menos, que ser encontrado.

É como se você me dissesse: «eu quero encontrar o ar».
Mas você está no ar.

Você compreende isso?

Você não pode procurar o que você É e, ainda menos, encontrar o que você É.
Apenas a refutação de tudo o que é conhecido, de tudo o que lhe concerne é que pode dar um resultado.

Mas esse resultado não é inscrito em um tempo distante ou em um espaço separado do que você É, nem em um
além, nem em uma crença qualquer, nem em uma religião, nem em uma técnica, nem em um exercício.

Passe pela fase, primeiro, do observador.
Quando você responde: «Eu Sou», quem observa?

Quem olha?
Quem está por trás do que se joga?

Você ainda está jogando na cena de teatro.
É preciso, portanto, colocar-se, já, na poltrona que observa a cena e não jogar a cena e, depois, aí também, sair do

teatro.
Isso não parará a cena – ela continuará a desenrolar-se, esse corpo continuará a viver – mas você não será mais

afetada, nem incomodada, nem alterada pelo que quer que se desenrole na cena, porque você não olhará mais essa
cena.



Você não estará mais sentada a olhar o espetáculo, você sairá do teatro e constatará, então, por si mesma, que
jamais houve teatro.

Só o lugar onde você se coloca determina as condições às quais você adere – as leis físicas –, mas, em caso algum,
a física pode seguir a metafísica.

Não há esforço a fornecer porque, enquanto você considera que há um esforço, você se coloca, aí também, no
interior do teatro, na cena, você atua e adere a algo, mas a cena de teatro para, sempre, um dia.

O teatro desaparecerá, de qualquer modo, a partir do instante em que esse saco de alimento não estiver mais.
É o jogo do mental, o jogo do ego (da própria pessoa), ao qual você adere, que a impede de ver claramente.

É como se houvesse viseiras que lhe mostram, unicamente, o que há diante de você e que a impedem, portanto, de
sair do que está à frente, não unicamente para ver o que está nos lados e atrás, mas para, efetivamente, apreender

que nada há a ver.
O Ser está além do ver.

O Absoluto não é um ver.
Ele É o que você É, na Essência, na Eternidade, quaisquer que sejam as circunstâncias vividas por esse corpo.

Como eu disse: você não é nem a cena de teatro, nem o ator, nem o espectador, nem o teatro.
Enquanto você não tenha respondido a essa questão, enquanto não tenha tido o ponto de vista exato disso, bem, o

que você procura não pode ser obtido.
O ponto de vista no qual você se coloca é aquele da pessoa, aquele de sua vida, mas, tanto para você como para

cada um, enquanto você se define em relação à sua vida, isso concerne apenas à pessoa, ao efêmero, mas não ao
que você É.

Enquanto vocês creem que há que escalar, enquanto creem que há uma progressão, enquanto creem que há uma
procura que é sem fim, vocês se enganam a si mesmos: tudo já está aí.

É seu ponto de vista que colocou a distância com a Verdade.
A Verdade não conhece qualquer distância, qualquer tempo, qualquer espaço.

Quando eu digo: «mudem de ponto de vista», isso não concerne, é claro, unicamente, à visão.
Mas, bem além, mesmo, da perspectiva, é a própria consciência que deve desmascarar o jogo da ilusão.

E, se eu posso exprimir-me assim, acima dessa consciência, o que há?
Há o que eu chamei a-consciência.

Enquanto você não está dissolvida, enquanto não está morta para si mesma, para suas próprias ilusões, você pode
continuar a procurar, longo tempo, a Paz.

Quando nós dizemos para ficar tranquila, é um engajamento para fazê-los mudar de ponto de vista.
Enquanto você está identificada ao seu pequeno eu, às suas pequenas necessidades, às suas pequenas satisfações

ou às suas grandes necessidades e suas grandes satisfações, você não pode encontrar a Paz, não pode estar
tranquila.

É por isso que eu disse (e que repito): vocês não têm alternativa que não a refutação do conhecido, porque o
Desconhecido não pode ser conhecido, uma vez que ele é o que vocês São.

O ponto de vista deve ali instalar-se, ou seja, sair do teatro.
Enquanto você não fez a experiência disso, você está persuadida de ser esse corpo.

Olhe, por exemplo, seus Irmãos e Irmãs, nossos Irmãos e Irmãs que vivem a experiência de saída do corpo ou a
experiência de morte: eles sabem que não são esse corpo, mesmo se entram nele.

Em contrapartida, eles sabem, pertinentemente, que é um saco de alimento que está morto, mesmo se é chamada a
vida.

O mundo não existe.
Tudo o que é visto não pode existir, é uma ilusão.

Enquanto você não aceita esse ponto de vista, não há solução, porque essa solução, mesmo possivelmente
existente, inscrever-se-á apenas no quadro da ação/reação no próprio efêmero da ilusão.

Questão: quando de uma conversa anterior, você me disse: deixe esse corpo tranquilo, ele não tem necessidade de
você para viver.

O que eu tenho a ouvir, hoje?

Você deixou esse corpo viver?
Vocês estão, permanentemente, na resistência.

Essas resistências exprimem-se por sofrimentos, no saco de alimento ou no saco de pensamentos.

Enquanto há sofrimento, qualquer que seja, vocês estão no interior dessa ilusão.
Aquele que deixa viver seu corpo – qualquer que seja o alcance desse corpo ou qualquer que seja a Paz desse corpo

– não é, de modo algum, concernido, uma vez que, você admitirá, você não É esse corpo.

Quando você morre, ou quanto você dorme, o que resta de você?
Para além do sonho ou do pesadelo, onde você está, naquele momento?

O que se torna o mundo?
Ele existe ou não?



O que se tornam seus parentes, sua família, seus filhos, seu trabalho?
Eles estão presentes em sua consciência, quando você dorme?

Toda a problemática está aí.

Deixar esse corpo tranquilo não quer dizer negligenciá-lo ou abandoná-lo, mas não mais resistir porque, a partir do
instante em que vocês não resistem mais, em que vocês não se opõem mais, a ação/reação não pode mais

desencadear-se: o ponto de vista muda, a Paz instala-se, a tranquilidade está aí.
Então, naquele instante, você descobre outra coisa que não o Eu Sou, você descobre que É Absoluto e que essa

forma, essa vida vive-se, mas não lhe concerne.

Então, é claro, o ego vai apropriar-se do que eu disse – se você o compreende, nesse nível – para dizer: «ah, mas eu
tenho obrigações».

Mas as obrigações, elas se completam por si mesmas.
Eu não falo de obrigações, quaisquer que sejam, mas de sua consciência: onde ela está?

E, além da consciência, há algo, além do observador, que sempre esteve aí, que jamais se moveu, que sempre
esteve tranquilo, que sempre esteve na Paz.

É esse ponto de vista no qual é preciso Estar.
Enquanto ele não está, o efêmero prossegue seu curso, alterando ou melhorando sua vida e fazendo-a crer que você

ali está submissa, de um modo ou de outro.

Então, é claro, o ego vai crer que será necessário procurar um conhecimento espiritual, psicológico, um conhecimento
de amanhã.

Enquanto você está nisso, você não está aqui e agora, você está na projeção, e a projeção mantém a ilusão.
Nenhuma satisfação pode ser duradoura, na projeção, porque, mesmo se você tivesse todas as facilidades (materiais

e espirituais), mesmo se você conhecesse todos os mistérios do Universo, o que isso mudaria?
Absolutamente nada, a não ser a satisfação do ego de crer que ele vai controlar o futuro, sua situação familiar, social,

financeira, afetiva.

Enquanto você joga na cena de teatro, você não pode ter o ponto de vista daquele que É Absoluto, já, e para quem o
teatro não tem necessidade dele.

É o jogo das interações nos corpos ilusórios – mesmo sutis – que mantém, ele mesmo, a ilusão.

Quando nós lhes dizemos que nada há a fazer, que não há caminho, que não há evolução, é claro que, para o ego,
há, e isso será, sempre, uma involução, porque é sem fim no efêmero.

Mas esse sem fim do efêmero não desemboca, jamais, no Absoluto, porque a sucessão de causas é infinita.

Nutra esse saco, contente-o, mas você não é ele.
Contente-se de observá-lo, de olhá-lo e, depois, desvie seu olhar.

Então, é claro, o ego vai fazê-la crer que é a morte, o ego vai fazê-la crer que é o fim.
Sim, é o fim dele.

Mas não é seu fim, ao contrário.

A mudança de olhar, de ponto de vista é uma consciência mais ampla e, mesmo essa consciência mais ampla é
efêmera porque, senão – se fosse Absoluto – você estaria, permanentemente, no mesmo estado, sem flutuação, sem

movimento (o que não é, é claro, jamais, o caso).

Enquanto há procura de Luz e de Amor, isso significa que você põe uma distância com a Luz e o Amor e é, portanto,
uma projeção.

Você crê que há algo a procurar, a melhorar, porque o disseram a você, mas será que você pode prová-lo a si
mesma?

Onde está a prova?
Não existe nenhuma.

É uma trapaça, é uma fraude.
Aceite isso, não como uma crença, mas vivendo-o e a expansão da consciência tornar-se-á supraconsciência e,

depois, a-consciência.
É o momento em que você dorme.

É o momento em que você sabe que você É e, no entanto, no qual não existe qualquer corpo, qualquer pensamento,
qualquer emoção, qualquer interação, no qual você não está inscrita em qualquer realidade efêmera.

O Absoluto revela-se, naquele momento.
Mas, se ele se revela, é claro, isso quer dizer que ele sempre esteve aí, ele não está em outro lugar, ele não está

amanhã.
É preciso sair do teatro, mas o que deve sair do teatro?

Não esse corpo, não essa vida, mas o que você É.

Você É Amor, mas, enquanto você considera que esse Amor está no exterior, você faz dele uma projeção, um desejo,
e põe uma distância e crê que amanhã será melhor e você continua presa pelo tempo, pelo espaço, pela localização

em um corpo.

Enquanto você está localizada, você está presa.
Enquanto você crê que há procura, você está presa.



Enquanto você está ávida de conhecimento, você está presa porque, na realidade, você conhece o que você É, uma
vez que o próprio sentido dessa palavra é nascer com (aliás, você não pode nascer sem – reflita).

A essência de seu Ser, a Essência do que você É é Amor, é Absoluto.
Descobrir o Tudo, se você prefere, é nada mais ser, aqui, não como uma negação da vida, mas, efetivamente, como

uma mudança de ponto de vista: isso se chama, também, a Humildade e a Simplicidade.
É apreender e ver que você nada é desse mundo, que você não é desse mundo, que você não está sobre esse

mundo.
Não há mundo.
Não há pessoa.

Há apenas crenças, há apenas projeções, apenas ilusões que se persistem e se mantêm por si mesmas, no âmbito
do efêmero, na ação/reação, do bem e do mal.

O que você É não pode nem nascer, nem morrer.
O que você É não pode ser afetado pelo que quer que seja desse mundo.

O que é afetado é o efêmero e, enquanto você é identificada ao efêmero, você é afetada e, portanto, você sofre, de
uma maneira ou de outra.

Não é questão de colocar um curativo ou um analgésico onde você sofre.
É preciso mudar de ponto de vista, que vai mostrar-lhe que, quando o Absoluto revela-se, o sofrimento não existe.

É o saco de alimento, é a química do corpo que cria o sofrimento, é esse mundo.

Quando você dorme, será que você sofre, mesmo de uma doença, mesmo de um distúrbio afetivo, mesmo o mais
violento, quando você está acordada?

O enigma está aí: o que você É quando você dorme?
O que você É quando você morre?
O que você Era antes de nascer?

E eu não falo em termos de futuro ou de passado, mas, efetivamente, da essência do que você É.

Questão: os ensinamentos convidam-nos a liberar-se do conhecido, viver o instante presente, tal como ele é e não
como se quereria que ele fosse.

Isso basta para tornar-se o Amor da Luz Eterna nessa vida?

Se você fosse capaz de mudar o ponto de vista (de não mais ser esse corpo, de não mais ser esse instante que se
desenrola, essa sequência lógica de eventos), ainda que apenas no que você poderia nomear de um bilionésimo de

segundo, é claro que isso bastaria.
Todo o problema é ligado à localização da consciência, portada nesse corpo, nesses pensamentos, nessa vida que

você vive, mas, como eu disse, você não é essa vida que você vive, de modo algum.

A vida está aí, independentemente de você, independentemente do mundo.
Viver isso é ser Absoluto, isso não é mais uma crença, é a ausência de localização, é a ausência de identificação, é
não mais jogar o jogo da ação/reação, mas fazer tudo – absolutamente tudo – o que a vida propõe, com a mesma

equanimidade, a mesma Simplicidade e a mesma Humildade porque, no Absoluto que você É, o Absoluto não pode
ser afetado, nem pela doença, nem pela perda, nem pela falta, nem pela plenitude, uma vez que o Absoluto é Infinito
Eterno, o que não é esse corpo, o que não é essa pessoa, o que não são suas relações, o que não são seus filhos,

nem seus pais, nem aquilo a que você está apegado.

Aquilo a que você está apegado perde-o e perdê-lo-á.
Enquanto há apego há localização a esse corpo, a esse marido, a essa mulher, a esse filho, a essa casa.

Enquanto você não é livre, como você quer reivindicar a Liberdade?
Como você crê poder ser livre, estando apegado ao que quer que seja?

O que é a Liberdade?

Enquanto você está nesse saco de alimento, você é Livre?
Você sabe quem você É?

Quem você Era antes de nascer?
Enquanto você não tem essa resposta, isso para nada lhe serve.

Todas as outras respostas são caducas e você gira, e nós todos giramos, enquanto o Absoluto não está revelado.
Enquanto nós aderimos ao conhecido (de uma maneira como de outra), nós estamos presos, confinados e confinando
os outros em nossas certezas, em nossos apegos, em nossos desejos, em nossas incompletudes, porque tudo isso é

efêmero, e dura apenas o tempo desse saco de alimento.

O que é importante é o que está dentro – o que você É –, mas você não É o Templo, você É o que está no Templo.
O Sagrado não é o corpo, mesmo se o corpo seja sagrado.

O Sagrado é o que é invisível, o Sagrado é o que é Eterno e Absoluto.
Não se importe com o tempo que passa, não se importe com a vida e a morte, não se importe com seus prazeres, não

se importe com o que você crê possuir porque, nesse mundo, tudo o que você possui – sem qualquer exceção –
possuirá você.

Enquanto você não se deu, inteiramente, o Absoluto não pode ser sua Verdade porque, naquele momento, você está
preso por si mesmo.

Não procure, no exterior, um culpado ou uma causa porque, enquanto joga nisso, você não é o que você É e crê



aproximar-se disso, mas você não se aproximará, jamais.
Nenhum elemento desse mundo, nenhuma pessoa desse mundo, nenhuma localização nesse mundo, nenhum Amor

desse mundo pode aportar-lhe o que você É, porque tudo o que é visto, projetado, toda posse, é uma ilusão.

Então, não peça a Liberdade, se você não é livre.
Vocês jogam um jogo que existe apenas na projeção.

Aquele que sai do corpo sabe que ele não é esse corpo.
Aquele que sai dos próprios pensamentos sabe que ele não é seus pensamentos, e aquele que sai da consciência

sabe que ele não é a consciência.
Não são crenças, uma vez que vocês podem vivê-lo.

Não há qualquer obstáculo desse mundo, não há qualquer carma.
As únicas restrições são suas próprias crenças, nada mais.

Mais do que nunca, é preciso estar lúcido.
Essa lucidez é um ponto de vista que nada mais tem a ver com o ponto de vista daquele que é localizado em um

corpo, em uma vida, em uma profissão.

O Amor é Livre, o Amor é Absoluto, porque é o que vocês São.
Mas não o amor humano, projetado em uma emoção, qualquer que seja, porque todas as suas emoções fazem

apenas traduzir seus próprios vazios e suas próprias incompetências para ser Absoluto, porque nada há a preencher,
exceto para o efêmero.

A essência é Amor: o que vocês São, o que nós todos Somos.
Se nós somos isso, então, nada há a procurar, não há ideal, nada há a idealizar, nada há a crer.

Vocês devem, bem ao contrário, diminuir, aceitar nada ser, aqui, na consciência que vocês vivem e,
instantaneamente, vocês São o Tudo, Absoluto.

Se a mínima parcela de efêmero permanece – em seus apegos, em suas posses, na necessidade de pressionar o
mundo, de ali opor-se, de ali agir ou reagir – vocês se inscrevem, por si mesmos, no sofrimento, no efêmero e na

falta.

Ora, vocês São a plenitude do amor.
Vocês São Absoluto.

Os limites e as barreiras vêm apenas de suas projeções, mesmo as mais felizes.
Enquanto vocês projetam, vocês não podem ser Absoluto.
Enquanto vocês procuram, vocês não podem encontrar.

Tudo o que vocês creem encontrar faz apenas afastá-los, porque o que vocês encontram inscreve-os em uma
localização sobre esse mundo, nesse mundo, e tudo isso é efêmero.

O mundo desaparece, assim que vocês dormem.
Percebam: vocês correm atrás de quimeras, vocês procuram uma satisfação imediata ou programada, vocês se

atribuem papéis, profissões, funções.
Mas vocês nada são de tudo isso.

Vocês São Absoluto, Amor.

Questão: há certo tempo, em qualquer circunstância que, em outros tempos, geraria emoções de todo gênero, a
ausência de emoção deixa-me um pouco perplexa.

Não há passo para o Absoluto.
Contudo, quando as emoções somem, em um primeiro tempo, isso pode dar-lhe a pensar que há um desinteresse ou

algo de bizarro ou de não habitual.
Isso é, efetivamente, um passo para o Si que, efetivamente, pode parecer aproximá-la do Absoluto, que já está aí.

A eliminação da localização desse saco de alimento, como dos sacos de pensamentos, efetivamente, traduz-se pela
rarefação e pelo desaparecimento das emoções, porque a emoção é o que põe em movimento.

Ora, o Absoluto não é o movimento: ele é a ausência de movimento, dada a não participação nesse mundo em
movimento.

O efêmero é movimento.
O Absoluto é não movimento, porque o que é o Tudo não pode estar em movimento.

As partes do Tudo podem estar em movimento.
Assim, portanto, quando as emoções somem, mesmo se isso possa aparecer como bizarro, ótimo, porque é a prova

indiscutível de que você não participa mais dos movimentos do efêmero.
Eu repito: não é um desinteresse ou um desengajamento, mas, bem mais, um ponto de vista que muda.

É um grande passo do ponto de vista.
O ponto de vista amplia-se, você não está mais na cena do teatro, você é, ainda, aquele que pode observar, mas que

não vive o que se vive na cena.

Então, isso é não habitual.
Isso pode traduzir-se, em um primeiro tempo, como um sentimento de estranheza, mas é normal.

Isso traduz o processo de desengajamento da ilusão do efêmero, do conjunto dos sacos efêmeros.



A partir desse instante, o observador revela-se, o que lhe dá a apreender que você continua aí, apesar de não haver
mais emoção.

Quem está aí?
Quem olha?

Quem observa, se não é o que você É, em Verdade, no Absoluto?
Isso não é, portanto, um passo para o Absoluto, mas, bem mais, um passo do ponto de vista.

Ao invés de estar ao pé da montanha e ter uma visão limitada pelas árvores, você afastou-se da montanha e vê a
altura e o topo da montanha.

É uma etapa.
Resta, agora, apreender que não há etapas.

Lembrem-se das cascas de cebola: as verdades são camadas empilhadas.
A verdade da primeira camada nada conhece das camadas que estão acima.

Mas camada a mais extrema contém todas as outras camadas, mesmo se ela não as veja, mesmo se ela não as sinta.
Assim evolui a consciência na Supraconsciência nomeada Turiya.

E vem, depois, a equivalência do sono, ou seja, a não consciência – bem além do Samadhi – que dá a viver o
Absoluto.

Do ponto de vista limitado é um passo, mas, do ponto de vista do Absoluto, isso nada muda, uma vez que isso sempre
esteve aí.

Em resumo, quanto mais vocês penetram a supraconsciência, mais vocês dormem, menos esse mundo tem peso
sobre vocês.

E, como eu o dizia, vocês todos sabem que, se conseguem dormir, qualquer que seja o problema, ele não existe mais.
Ou, então, não há sono: há pesadelo ou sonho.

Nem a emoção, nem os pensamentos, nem o saco de alimento, nem o conhecimento, nem a espiritualidade são de
qualquer utilidade para ser Absoluto.

São armadilhas que os mantêm na ilusão do efêmero.
Nada do que vocês São é efêmero.

Os jogos de papel mudam, permanentemente.
Vocês mudam de trabalho como de canal de televisão, como de olhar, como de profissão.

Mas tudo isso é efêmero porque, justamente, isso muda.

O Absoluto jamais mudou, e não mudará, jamais, o que vocês São.
Então, é claro, se vocês têm vontade de jogar, então, joguem.

Lembrem-se: O Absoluto não é uma busca, ainda menos, uma etapa.
É um Final.

É o momento em que todo o conhecido apaga-se.
Não é a morte, mesmo se o ego lhes diga isso, mesmo se o mental vá secretar a química do medo.

Porque o saco de alimento, como as emoções, como os pensamentos, têm a lamentável tendência a fazê-los crer que
são verdadeiros.

E vocês ali estão identificados, ali aderiram, de uma maneira ou de outra.

Não é importante conhecer as maneiras que conduziram a isso, isso não tem qualquer espécie de importância.
Enquanto vocês estão interessados na ação/reação, a Ação de Graça não pode ser sua Morada, porque vocês

colocaram sua Morada nesse saco, nesses pensamentos, nessa vida.
Então, vocês vão nutrir-se de pitadas de Luz, vão criar a evolução, vão criar a melhoria, a busca.

Mas é bobagem.
Isso não tem existência alguma, isso não existe em outro lugar que não nas projeções, que não na ilusão.

A única questão essencial é: «o que vocês São?».
E o «vocês São» nada tem a ver com o que vocês creem ser.

O que quer que vocês vivam é efêmero.
Mesmo a coisa a mais perfeita desaparecerá, totalmente, com esse corpo.

Então, é claro, vocês aderiram ao carma.
Mas o carma não concerne ao que vocês São, ele concerne a outro efêmero que não existe mais, ainda menos que o

outro: as vidas passadas.

Vocês devem escolher: Absoluto ou efêmero.
Mas não esperem encontrar um contentamento duradouro no efêmero.

Mesmo o Si não é estável.
É fácil descrever a experiência do Si, da não separação, do Amor Infinito.

Mas será que isso é Absoluto?
Não, seguramente, porque o que vocês podem exprimir, com palavras, de suas próprias experiências, de suas

próprias memórias, desaparecerá com o desaparecimento desse saco.

É isso que vocês São?
O que vocês procuram e por que o procuram?

O que vocês procuram preencher, tranquilizar, se não é o vazio desse corpo e desses pensamentos que são apenas
projeções, conchas vazias?



E, no entanto, vocês estão dentro: portanto, vocês não podem sair disso.
É, simplesmente, o ponto de vista que muda.

A partir daquele momento, tudo irá muito rápido para vocês.
O princípio da refutação do conhecido leva-os, se se pode dizê-lo, a serem Absoluto.

Mas, eu repito: refutar não é rejeitar, é estar consciente.

Deixem esse corpo fazer o que há a fazer, deixem esse corpo criar seus filhos, deixem esse corpo ir trabalhar.
Vocês nada são de tudo isso.

Façam-no, mas, ali, nada invistam, senão, vocês nutrirão o ego, vocês nutrirão o efêmero.
Vocês chamam a isso a satisfação e o bem-estar, mas nenhuma satisfação e nenhum bem-estar é Absoluto, porque

inscrito no efêmero.

Questão: a Onda de Vida começou a subir e parou.
Você pode orientar-me para que eu emirja desse caos?

É preciso passar pelo caos.
Enquanto você não morreu, você não pode encontrar o que você É.

Por que recusar o caos?
Ele está aí, você não É isso.

Nada faça, não lute contra: olhe-o.

Será que você É isso?
Isso prova que você está identificada a esse caos, mas você não É esse caos.

O caos concerne ao efêmero, quaisquer que sejam as palavras que ali coloquemos.
O caos traduz apenas o caos do ego, o caos do corpo, o caos dos pensamentos.

Mas agradeça ao caos, observe-o e, se você está lúcida e o vê, você sabe, muito bem, que você não É isso.
E, se você pensa sê-lo e vivê-lo, é que você ali está, ainda, em algum lugar, apegada.

Porque o ser humano crê ser apegado à sua família, aos seus filhos.
Mas vocês são, igualmente, apegados aos seus sofrimentos, mesmo se dizem (e, sobretudo, se dizem): «eu não

quero sofrer».

Lembre-se: você não tem que lutar contra o caos.
Não há solução a aportar ali.

Olhe-o, observe-o, e você constatará que nada É disso.
Naquele momento, o sofrimento soltar-se-á, o caos dissolver-se-á por si mesmo, não por qualquer ação, não pela

aplicação de um curativo.
Seja lúcida.

Você disse: você está lúcida, mas, em algum lugar, ainda, há uma adesão a essas projeções.
Então, é claro, poder-se-ia dizer-lhe que é ligado ao que você viveu no passado, mas isso não tem qualquer espécie

de importância.
Observe, no instante.

Não procure causas, que podem ser verdadeiras a um nível da cebola, mas não em outros e, sobretudo, não no
Absoluto.

Olhe o caos.
Você É isso?

De maneira definitiva, não.
É impossível.

Observe, lucidamente, e libere-se disso, não lutando contra, não ali aportando uma solução (porque você o
reforçaria).

Mas, simplesmente, porque você exprimiu essa lucidez, você tem essa capacidade real.

Será que o caos está aí quando você dorme?
É claro que não.

E quando você acorda, ele continua aí.
Onde ele estava enquanto você não estava aí?

Reflita.
É muito simples.

Não é um enigma ou uma charada.

O que você tem medo de soltar, se não é sua pobre pequena pessoa efêmera?
Nenhuma perfeição eterna pode ser obtida no efêmero.

Você pode ter a ilusão disso, do mesmo modo que você pode transformar um rosto por uma maquiagem, ou dar a ver,
pelo vestuário: atrair a atenção e o olhar a outro lugar que não sobre a Verdade, a fim de não ver o que nasceu.

É o mesmo princípio: desengage-se, refute.
Nenhum caos pode atingir o que você É, qualquer que seja o grau de sofrimento, qualquer que seja o grau de lucidez.

Tudo isso é apenas uma cena de teatro.



Você já tem a chance de observá-lo, de estar lúcido dele, como você diz.
Então, vá mais longe.

Basta não inscrever-se nesse caos, basta não lutar contra, mas, simples e objetivamente, olhá-lo.
Se você faz isso, então – se posso dizer – está ganho.

Todo problema vem, em definitivo, do medo: o medo de perder esse corpo, o medo de sofrer, o medo do abandono.
Mas você não pode abandonar o que você É, de toda a Eternidade.

Você é Absoluto.
O caos é uma lavagem do efêmero.

Fique tranquila. Deixe agir, mas você nada É disso.
Aceite-o.
Aceite-o.
Veja-o.

É muito simples.

Mas, se sua lucidez leva-a a querer agir ou querer reagir, então, você se inscreve, por si mesma, em algo que vai
durar no efêmero, enquanto, se você faz a tentativa de aplicar o que eu disse, com extrema rapidez, sua lucidez

tornar-se-á ainda mais clara.
Você não poderá ser alterada por esse caos que não lhe concerne, de modo algum.

Nesse gênero de questão que você coloca, aí também, há etapas, não para o Absoluto, mas etapas de lucidez que
devem ser cruzadas, umas após outras, não lutando, não se opondo, mas, efetivamente, olhando, não, unicamente, a
situação, não, unicamente, o caos, mas, efetivamente, a si mesma, para além desses sofrimentos, para além, mesmo,

desse caos.

Então, naquele instante, haverá um instante, detectável entre todos, no qual algo báscula.
Você passa do efêmero – se se pode dizê-lo – ao Absoluto. Embora não haja passagem, nem basculamento, nem

reversão.
Mas isso a consciência percebe, claramente.

Mas, aí também, você não é o que se apercebe claramente disso.
Aí também, é preciso ir além.

Fazer isso, observar isso é não mais dar peso ao caos, não mais dar atenção ao efêmero, às crenças, às suposições,
mas, efetivamente, aproximar-se da Infinita Presença.

E, aí, o Absoluto está quase aí, para você.

A busca de perfeição, como a culpa que você exprime são apenas medos.
Mas você não tem que lutar contra esses medos.

Mas você não tem que lutar contra esses medos, há apenas que olhá-los (como para o caos), que ver que isso está
ligado, que isso funciona em sinergia no efêmero, mas não pode, em caso algum, tocar ou alterar o que você É, em

Verdade.
Aceite, portanto, sua imortalidade.

Você não é nem esse corpo, nem o que você tem vivido, nem suas atividades.
Você é o caos, e é nesse caos pessoal, individual (que é uma morte mítica e mística), que o Absoluto está aí.

Esse momento de temor, que a faz crer no fim, é, de fato, apenas a abertura para o Verdadeiro, ou seja, ao Absoluto.
É claro, o corpo, é claro, os pensamentos vão tudo fazer para evitar-lhe de pensar assim.

Questão: estou pronta para aceitar o ponto de basculamento para o Absoluto?

Sua questão não quer dizer grande coisa.
Quem coloca a questão?

Não é a vidência, ainda menos uma autoridade exterior que vai dizer-lhe: "está bem" ou "não está bem".
Não há que estar pronto para algo que sempre esteve aí.

Você não tem um traje a por para ir casar-se.
É preciso aceitar estar despojado, totalmente nu, no caos, no Abandono o mais total.

Ao contrário, sou eu que lhe pergunto: "você está pronta?"
Porque, só você tem a resposta.

Como você pode projetar uma resposta a esperar do exterior?
O que a faz pensar ou crer nisso, se não são suas próprias indecisões, suas próprias dúvidas?

Toda resposta está em você.

Não há melhor momento do que o instante presente.
Não há distância, não há busca, não há trajes a colocar, não há que estar pronto.

É a perspectiva do ponto de vista da personalidade que vai fazê-la crer que é preciso estar pronto ou não.
Ter-se pronto ou não ter-se pronto: mas isso nada quer dizer.

Aliás, nada há a dizer.

O que você procura dizer-se a si mesma?



O que você quer mascarar?
Sobretudo, nada crer.

Não há que estar pronto ou não estar pronto para algo que sempre esteve aí.
É o ponto de vista da personalidade que, sempre, através das palavras que você emprega, mostra, mesmo, que você

espera algo ou que espera ou teme algo.
Mas é o mesmo princípio: esperar, temer ou outro, é apenas a projeção de suas próprias incertezas interiores.

E de qual interior você fala?
E de qual interior eu falo?

Aquele do Si.
É preciso Abandonar o Si para ser Absoluto, porque o Absoluto já está aí, ele engloba o Si, ele é o Não Si, o Não Eu,

o Não Ser, o Não Parecer.
Ele é o Para Brahman, ou seja, o Tudo, além do Tudo, o Absoluto Último, Amor.

Como você poderia estar pronta para o que você já É?
A noção de preparação põe uma distância, uma separação, mesmo.

Nada há a preparar.
Não há que estar pronto ou não estar pronto, porque adotar isso é remeter-se a certa forma de linearidade, ao

efêmero, à incompletude.
É uma projeção, aí também.

Não é um casamento, você nada tem a reencontrar mais que não o que você já é.
Só o ego crê nisso e elabora hipóteses em cima.

Questão: o que é oportuno que eu ouça de sua parte?

A primeira resposta é: "nada, absolutamente".
A segunda resposta é: "o que você espera, o que você espera ouvir?"

Nenhum conhecimento que venha do que eu poderia dizer-lhe, do que você É permitir-lhe-á Sê-lo e, ainda menos,
tornar-se isso.

É preciso fazer o Silêncio.
Esse Silêncio não é uma imposição que diz: "eu paro de pensar, eu paro de mover-me".

Mas é o Silêncio do observador.

Quem pensa?
Quem fala?
Quem vive?

Quem tem esse nome que você porta?
Se tudo isso para, então, eu posso dizer-lhe o oportuno que é parar tudo isso.

O Absoluto, eu repito, não é uma etapa, nem um dizer (qualquer que seja), uma vez que o Absoluto revela-se,
justamente, a partir do instante em que há Abandono do Si ou Abandono do Eu, sem sofrimento, sem querer fugir do

que quer que seja.
Mas, efetiva e verdadeiramente, o momento em que o Silêncio faz-se, e no qual nada se diz, no qual nada mais é

oportuno, é o momento da Dissolução, chamado, precedentemente, o caos, na questão anterior.

Viver o caos é ousar, também, Abandonara-se, não mais depender do Eu e do Si, tornar-se, realmente, independente
e Livre, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida.

Nenhum filho, nenhuma regra social, nenhuma espera desse corpo pode alterar isso.
Em definitivo, e aí também, o "ficar tranquilo" toma todo o sentido.

Como eu disse, em numerosas reprises, aquele que olha a cena de teatro não pode pôr-se em pé e perturbar os
outros espectadores.

Ele está em uma poltrona, ele observa.
Ele está cativo, ele também.

Mas o fato de estar cativo do observador desemboca na não consciência ou a-consciência.
Mas isso já está aí.

Não existe qualquer distância, qualquer tempo, qualquer apego que possa frear ou restringir o Absoluto, uma vez que
o Absoluto contém tudo isso.

Questão: como fazer para não mais intervir na vida corrente?

Mas, justamente, nada há a fazer, e tudo se fará.
Vocês têm tendência a considerar, uns e outros, que, quando se diz para deixar fazer, para ficar tranquilo, que vocês

vão ficar sentados em uma poltrona e esperar.
Vocês nada compreenderam, mas está muito bem porque, justamente, nada há a compreender.

Refutar não é renegar: é, simplesmente, o ponto de vista que muda.
A ação desenrolar-se-á, sempre, o fazer ocorrerá, mas a consciência não fará.

Vocês observarão o que se faz.
É o ponto de vista que muda.

E vocês percebem, e vocês mantêm uma visão limitada.



Quando eu lhes digo que esse mundo não existe, será que isso quer dizer que você vai sair desse mundo assim que
fecha os olhos, ou assim que se põe em uma poltrona?

Mas é claro que não.

Não é necessário negar o que vive esse saco de alimento: é preciso não implicar-se ali.
É isso, ficar tranquilo.

Isso não quer dizer tornar-se um legume, isso quer dizer fazer e intervir, mas você não é nem o que faz, nem o que
intervém.

É um problema de posicionamento.
Isso é repetido em numerosas reprises.

Quando se diz a vocês para nada fazer, isso não quer dizer permanecer sem nada fazer, sentado em algum lugar, ou
na cama.

É claro que não.
Faça o que há a fazer, responda às suas obrigações, quer elas sejam leves ou pesadas, mas vocês nada são disso.

É o ego que se apropria disso, em sua questão.
É o ego que se diz: "mas como eu posso parar de fazer, meus filhos, minhas obrigações, minha família?".

Ninguém lhe pediu para parar o que quer que fosse.
É uma mudança de ponto de vista.

Você não é o que faz, você não é o que intervém.
É o ego que, espontaneamente, quer limitar de acordo com o que ele percebe, é claro, e que a faz crer que isso não é

possível.

Será que aquele que sai do corpo para de viver?
Não, ele está bem mais vivo do que quando ele age.
Do mesmo modo (e eu o repito), nada há a rejeitar.

Refutar não é rejeitar: é mudar de olhar, mudar de ponto de vista.
É claro, o que eu digo, para o ego, é incompreensível, porque o ego não vê e ele tem razão.

Como ele poderia fazer, sem nada fazer?

Se eu tomei o exemplo, em numerosas reprises, da cena de teatro, não é por acaso.
Vou retomar outro exemplo: aquele da corda.

Você entra em uma sala mal iluminada, seus olhos veem uma corda, mas, como está mal iluminado, você é
persuadido de que é uma serpente, e você tem medo e acende a luz, e você se apercebe de que é uma corda.

É exatamente o mesmo princípio.

Dito em outros termos, em sua linguagem corrente, vocês se enganam.
Não há serpente e, no entanto, você acreditou nisso.

Mas o fato de mudar de iluminação o faz perceber seu mal-entendido.

É o mesmo princípio para sua vida: ninguém, jamais, pediu para intervir, nem agir.
Ao contrário, esse saco de alimento deve viver o que ele tem a viver, leve ou pesado.

Mas não se impliquem, porque não é vocês.
É o ponto de vista que muda, não é a ação.

Mas a personalidade, é claro, não vai compreender isso.

O melhor modo de chegar ali, eu expliquei, é a refutação.
Refutar não quer dizer nada fazer, é ter-se tranquilo, é deixar fazer-se.

Esse Fazer não tem necessidade do que você É.
É toda a diferença.

O ponto de vista, a iluminação, o olhar: não há serpente, é uma corda, é uma crença e, depois, unicamente depois,
não há mais nem serpente nem corda.

Mas não é porque você vai dizer que não há serpente e corda que isso será verdadeiro.
É como as camadas da cebola, é similar.

Será que a camada da cebola que é a mais próxima do centro conhece a vida do envelope da cebola?
Não.

É similar para você.

Será que o fato de ser Absoluto faz desaparecer o que quer que seja do que está no interior da cebola?
É claro que não.

Mas a lógica do ego é fazê-lo crer que sim.
Daí essa questão.

O Absoluto não é aquele que fica em uma caverna.
O Absoluto pode efetuar não importa o que em uma forma, mas ele sabe que ele não é essa forma e, no entanto, ele

faz.
É uma mudança de ponto de vista, não de ação.



Não é passar da ação à inação, não é parar todas as interações, não é matar pai e mãe ou filho.
É outro olhar, uma consciência expandida.

É passar daquele que é ator de sua vida para aquele que olha.
É o observador: aí está o Eu Sou.

E, depois, o observador desaparece, ele também: não há mais localização em um corpo, em uma história.

Mas quem disse que a história devia parar?
Ninguém, exceto seu ego.
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Questão: nesse contexto, o que quer dizer o Absoluto, como vivê-lo?

Aí está o exemplo típico (e eu nada tenho contra você) de alguém que nada leu do que eu disse.
Nada se pode dizer do Absoluto.

Não é um contexto, nem um conceito.
Nada – absolutamente nada – se pode dizer sobre o Absoluto, uma vez que, justamente, ele é Desconhecido.
Portanto, querer dele fazer uma abordagem de compreensão intelectual, mental ou imaginada nada quer dizer.

É o mental que coloca essa questão.
O mental não pode aproximar-se, nem mesmo imaginar o que quer que seja concernente ao Absoluto.

O próprio princípio do Absoluto é, justamente, refutar tudo o que é conhecido.
Nada pode ser explicado – dado – sobre o Absoluto.
Querer fazer dele uma compreensão nada quer dizer.

Do mesmo modo, não existe qualquer meio para dar-lhe – para explicar-lhe – concernente a como viver o Absoluto,
porque o como implica, necessariamente, uma compreensão (um mecanismo intelectual de preensão, de abordagem),

o que é impossível.
Eu a engajo, portanto, a reler tudo o que eu pude dizer e, mesmo, em meu texto de introdução.

Qualquer vontade de compreensão do Absoluto é fadada ao fracasso, uma vez que ele lhes é Desconhecido.
O Absoluto não pode ser exprimido em palavras, porque é o que vocês São.

Portanto, querer viver o que você É é um disparate, uma vez que você o É, de toda a Eternidade.
O mental coloca esse gênero de questão porque ele é persuadido de que vai poder apropriar-se do Absoluto e vivê-

lo.
Mas, justamente, é na ausência de compreensão, no desaparecimento da interrogação do próprio mental, no
desaparecimento da compreensão (ou da lógica que é, também, o desaparecimento da própria pessoa) que o

Absoluto É.
Eu não posso, portanto, aportar qualquer resposta à sua questão.

Seria presunçoso crer – ou esperar – que uma definição do que é o Absoluto fosse possível.
Do mesmo modo que não existe qualquer técnica, qualquer meio de viver o Absoluto colocando esse gênero de

questão.
Apenas refutando tudo o que é conhecido, ou seja: você não é esse corpo, você não é esses pensamentos, você não

é essa vida, você não é esse mundo, deixando fazer o que há a fazer sobre esse mundo, que o Absoluto É.
Nenhuma emoção, nenhuma imagem, nenhum símbolo, nenhum imaginário, nenhum sonho, nenhuma projeção é de
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qualquer utilidade para ser Absoluto.
Bem ao contrário.

Desembarace-se de tudo isso.
Apenas quando você está desembaraçada de tudo o que recobre o que você É – ou seja, o Absoluto – é que o

Absoluto É.
O Absoluto é Desconhecido.

É o que eu dizia no início.
Imaginemos – e isso é fácil – que você me diga que não sabe o que é o ar.

Mas você vive no ar.
Guardadas as proporções, é exatamente o mesmo princípio.

Enquanto você faz disso uma projeção (do Absoluto), jamais ele poderá ser para você.
E, no entanto, ele está aí.

O olhar exterior, a compreensão, a projeção em um sistema de conhecimentos – qualquer que seja – não pode dar-
lhe esse acesso.

Ele não existe, simplesmente.
Apenas quando tudo o que é ligado à sua pessoa, ao seu «Eu», ao seu Si não existe mais, calou-se, é que o

Absoluto está aí.
Qualquer palavra que eu poderia dar-lhe do Absoluto faria apenas afastar-se dele.

Apenas nos momentos em que o «Eu» desaparece, em que o Si desaparece, inteiramente (isso foi chamado o
Abandono do Si), é o momento em que você se libera, totalmente, de tudo o que lhe é conhecido (de todos os seus

condicionamentos, de todos os seus reflexos, de todas as suas crenças, de todas as suas ilusões, nesse corpo,
nessa vida e nessa consciência não existem mais) é que o Absoluto É.

Não antes.
Portanto, como você pode imaginar servir-se de sua própria consciência, de sua própria inteligência, de sua própria

compreensão para ser Absoluto?
É impossível.

Enquanto essa diligência existe (quer vocês a nomeiem psicológica, espiritual ou outra), vocês trapaceiam a si
mesmos.

Enquanto vocês jogam o jogo da consciência, vocês não podem ser Absoluto, uma vez que o Absoluto É, justamente,
tudo, exceto uma consciência, tudo, exceto uma compreensão, tudo, exceto o que pode ser-lhes conhecido.
Não há, portanto, qualquer meio, qualquer possibilidade de responder, também, a esse gênero de questão.

Eu a convido, portanto, a reler, atentamente, já, as respostas que eu pude dar.
O Absoluto já está aí.

É a consciência que, justamente, põe fim ao Absoluto.
O Absoluto é a-consciência.

O Absoluto nem mesmo é supraconsciência.
A supraconsciência poderia ser a fase pré-final.
Mas o Absoluto não é uma fase, nem uma etapa.

É além de toda possibilidade da consciência.
Você quereria fazer de algo que é Ilimitado, um limitado que você possa apreender-se.

Mas nada há a apreender.
Ao contrário.

Você deve desapreender-se de tudo, sem qualquer exceção, viver esse caos, essa morte, essa superação de todos
os medos, não por uma ação qualquer, mas, efetivamente, pela observação de tudo o que deve morrer, porque

efêmero.
Passar pelas Portas da Dissolução.

O que lhes foi chamado de Onda de Vida, que chega a alguns lugares do corpo ilusório e que lhes faz explodir na
cara o caos, a negação, a vontade de deixar perdurar o Si, por orgulho espiritual, por medo da morte, por medo muito

pequeno.
É isso que deve ser visto.

Quando isso é visto, o Absoluto não é mais um problema, não é uma busca, não é algo a encontrar.
O ponto de vista muda e vocês percebem que o Absoluto sempre esteve aí.

Mas, enquanto vocês estão localizados em um corpo, em um Si, em uma história, em um apego (qualquer que seja),
vocês não podem Ser Absoluto.

E, no entanto, é, já, o que vocês São.
Mas o ego impede-os disso.

O Si também.
Vocês devem aceitar morrer.

Isso foi nomeada a Crucificação, a Ressurreição.
É preciso tudo perder, para ser Tudo.

Enquanto você se tem no que quer que seja (sua consciência, esse corpo, o Si, seus chacras, seu Kundalini, sei lá o
que mais), você trapaceia a si mesmo.

Você se limita, a si mesmo.
Você continua no conhecido.

Você continua no possível, no circunscrito e, em momento algum, o ponto de vista muda.
O olhar é o mesmo, vestido com outros Véus, outras ilusões.

Você não pode conhecer o que você É.
Você apenas pode Sê-lo.

Conhecer recorre à consciência.
É a cessação da consciência – em uma localização, em um espaço e em um tempo, em uma história e em um corpo,

em um mental, como em uma Alma ou como em um Espírito – que Realiza.



Enquanto resta o que quer que seja do que eu acabo de descrever, o Absoluto continua afastado de você e, no
entanto, é o que você É, além de toda história, de todo corpo.

O ego existe apenas pela falta ligada ao efêmero.
O Absoluto põe fim à compartimentação, põe fim à localização, põe fim a toda Ilusão, a toda crença, a todo Si, a todo

«Eu».
No entanto, o saco de alimento continua.
Mas você não é mais identificado a ele.

Não como crença, mas, efetivamente, pela experiência direta.
Ora, essa experiência direta não pode ser vivida enquanto exista a mínima identificação ao que quer que seja, ou

seja, enquanto exista a mínima projeção.
Ora, a consciência é projeção, tanto no «Eu» como no Si.

A consciência é movimento (quer esse movimento seja fragmentário, no «Eu», como muito mais amplo) que dá
acesso a um Ilimitado do Si, chamado, pomposamente, Despertar.

Mas se vocês estão aí, é que vocês estão, já, Despertados.
Nada há a Realizar que já não esteja Realizado.

É o ego que crê nisso, o Si que crê nisso.
É a pior das armadilhas, porque isso os leva a manter projeções constantes, a crerem-se Infinitos, em uma busca

infinita.
O Absoluto não é isso.

É, justamente, a parada de toda projeção, de toda consciência, de toda localização, de todo o tempo e de todo o
espaço e de toda Dimensão.

Será que isso quer dizer, contudo, que tudo o que eu acabo de enumerar desaparece?
Ver a cebola, em sua totalidade, com suas primeiras cascas, será que isso quer dizer que o núcleo da cebola, ao

centro, não está mais?
É uma mudança de olhar.

Mas o ego não a aceitará, jamais.
E o Si, ainda menos.

Porque tanto quanto o «Eu» tem-se ao «Eu», do mesmo modo o Si tem-se ao Si.
Mas, enquanto vocês se têm ao que quer que seja, vocês não são Livres.

Então, é claro, o ego vai sussurrar-lhes que vocês estão encarnados.
O Si vai sussurrar-lhes que vocês têm uma evolução espiritual.

O «Eu» vai dizer-lhes que vocês têm obrigações.
O Si vai dizer-lhes que vocês têm uma responsabilidade espiritual.

Mas tudo isso é conhecido e arquiconhecido, e não concerne, em nada, ao Absoluto.
Vocês devem passar ao outro lado, ao mesmo tempo sabendo que não existe qualquer ponto de passagem, exceto

pela morte de tudo o que eu acabo de nomear.
Não é uma viagem: é a parada da viagem.

Crer que há uma viagem afasta-os do Absoluto.
Enquanto vocês correm atrás de um Kundalini, enquanto vocês correm atrás de um chacra, enquanto correm atrás do

que quer que seja, vocês se enganam.
É o medo que os faz crer que vocês têm algo a procurar e a encontrar.

Enquanto o medo está aí, vocês continuam no «Eu» e no Si, no medo por esse corpo, no medo por uma evolução
espiritual, por um carma que não existe.

Vocês continuam nas camadas inferiores.
Seu ponto de vista não pode mudar.

Tudo o que se desenrola no «Eu», tudo o que se desenrola no Si é, obviamente, inscrito no Absoluto, mas não é o
Absoluto, porque tudo isso lhes é conhecido ou cognoscível.

Vocês devem renascer, virgens e novos.
Não é porque não há mais programa, não é porque não há mais sistema que tudo desapareceu.

É um problema de configuração, de olhar e de ponto de vista.
Enquanto vocês não tenham soltado tudo, abandonado tudo, o Absoluto não está aí para vocês, enquanto ele está

sempre aí.
Por mais que vocês tenham tudo abandonado, na carne, tenham se colocado em uma montanha, meditado durante

milhares de anos, isso nada mudará ali.
Vocês acreditarão chegar a algum lugar e não apreenderão que não há lugar algum aonde chegar.

Vocês continuarão a manter e a criar cenas de teatro, peças novas, a construir outros teatros e a tomar isso pela
realidade, pelo real, pela única verdade.

Vocês não estão ali.
Vocês devem soltar tudo.

Isso se chama o Abandono do Si.
Lembrem-se de que o Absoluto não pode ser, de modo algum, um objetivo final.

É o Último.
Não é uma etapa.
Não é uma busca.

É, justamente, a cessação de tudo isso.
Questão: pela refutação e a mudança de ponto de vista, a angústia faz-se menos presente, ou mesmo não aparece

mais.
Paralelamente a isso, o mental dilui-se.

Mas o ego manifesta-se, ainda, por momentos, de modo agudo.
Eu refuto, igualmente, mas estou surpresa de que alguns sentimentos ainda estejam aí.

A Onda está presente.



Estou um pouco perdida com todos esses estados.
Você pode esclarecer-me?

Mas você já está esclarecida.
O que você quer como esclarecimento suplementar?

A partir do instante em que a conduta da refutação dá-lhe a viver essas mudanças, o que você quer mais?
Talvez você não esteja, ainda, suficientemente perdida.

Quando você estiver totalmente perdida, enfim, você estará encontrada.
Aceite perder, totalmente, todo marcador, todo espaço.

Todos esses estados que mudam, observe-os e refute-os, também.
O que você conduz – e leva – é a boa solução.

Você se esclarece a si mesma.
Continue.

Eu jamais disse que isso ia realizar-se em um ou dois meses.
Alguns o vivem instantaneamente.

Outros vão levar – em termos lineares – vários meses.
Qual é a importância, em definitivo, uma vez que, como disseram inúmeros intervenientes, vocês estão, todos,

Liberados?
Portanto, a Liberação é para todos.

Mas é diferente viver a Liberação a partir do «Eu», a partir do Si, ou a partir do Absoluto, porque as implicações não
são as mesmas: aquele que está apegado sofre, aquele que está Liberado não sofre.

Aquele que tem crenças sofre e sofrerá.
Aquele que não tem crença alguma. Aquele que renasceu no virgem, não pode sofrer.

Não pode existir luta.
Quando vocês são Absoluto (eu o repito), vocês passam do «Eu» ao Si, e do Si ao Absoluto, como do Absoluto ao Si,

e do Si ao «Eu», sem problema algum, à vontade.
Mas, enquanto vocês não são Absoluto, não podem passar de um ao outro.

É por isso que é preciso abandonar o «Eu», o Si.
Enfrentar sua própria morte, a fim de deixar a ilusão desaparecer, sem desaparecer, si mesmo.

Portanto, você já está esclarecida.
O que você deseja mais como esclarecimento?

O que você enunciou traduz que a refutação – em sua terminologia encarnada – funciona.
O testemunho disso é a Onda de Vida, bem além do que é nomeado o Kundalini, os chacras e o Supramental.

O que você quer mais?
Deixe desaparecer todo o resto.

Não procure ser esclarecida mais do que o que dá o esclarecimento do que você vive.
Tudo ali está.

Por que querer mais?
Nada há a procurar.
Nada há a querer.

Há, apenas, que abandonar, totalmente, o Si.
E a refutação é a única via possível.

Então, prossiga.
Você ali está.

É claro, é lógico, no «Eu» e no Si, que o mental esteja presente.
A pacificação das emoções, a diminuição das angústias e do mental leva-os a viver a Presença e a Infinita Presença.
A partir daquele instante, se vocês aceitam morrer a toda localização, a toda relação, a todo apego, vocês renascem,

Livres e Liberados.
Vocês são, portanto, Liberados Vivos.

Vocês são o Jnani, o Mukti.
E aí, tudo se torna extremamente claro.

Tudo é esclarecido.
Não pode persistir qualquer zona de sombra.

Questão: a consciência identificou-se, recentemente, a memórias de individualidade, com um sofrimento notável,
durante vários dias.

A refutação e a transcendência não têm podido, pontualmente, efetuar-se.
Por quê?

Porque é preciso reforçar sua posição de observador.
Eu o lembro de que é a posição do observador que o faz sair do papel do ator (quaisquer que sejam os meios

empregados), no caminho da refutação e da Liberação (que não é um caminho).
Frequentemente, as resistências exprimem-se.

Se posso empregar essa palavra, o desafio, naquele momento, é o de ver, cada vez mais claramente (aceitar,
refutando, cada vez mais claramente), suas angústias e suas manifestações.

A um dado momento, você poderá dizer que você ali está, o que quer dizer que você se terá distanciado,
suficientemente, desse sofrimento.

Todo sofrimento é feito para ser transcendido.
A transcendência não é a supressão do sofrimento por um meio qualquer (químico, energético, psicológico ou outro).
Ela é, simplesmente, a visão a mais clara e a mais lúcida do sofrimento, onde quer que ele esteja, a fim de permitir

uma não identificação.
A refutação é, efetivamente, o meio.



Mas, aí também, isso não funciona instantaneamente.
Por vezes, sim.
Por vezes, não.

Por vezes, é preciso um pouco mais de tempo.
Quanto mais isso lhes pareça árduo (pela não resposta à não refutação), mais vocês estão próximos da Infinita

Presença.
Então, não procure por quê, não procure como.

Mas continue a refutar.
E, necessariamente, esse sofrimento afastar-se-á.

A partir do instante em que você não dá mais tomada (sem rejeitar, eu repito), a partir do instante em que não há mais
amarra na Consciência (por um sofrimento como por um apego, é o mesmo princípio), então, o apego ou o sofrimento

não está mais.
Aí está a Liberdade.
Aí está a Liberação.

É claro, há, frequentemente, uma tendência a dizer: «isso não funciona», a partir do instante em que vocês estimam
que um tempo suficientemente longo ali foi consagrado.

Mas, se isso está sempre presente, é que o tempo consagrado não é suficientemente longo.
É uma injunção para continuar.

Não existe qualquer sofrimento que resista à refutação.
Em contrapartida, existem muitos sofrimentos que vão resistir à reação: quer ela seja química (por um analgésico),

quer seja psicológica (por um medicamento psíquico, na visão psíquica), ou qualquer outra técnica.
Mas eu poderia dizer a mesma coisa em relação à questão à qual eu não respondi, em relação ao medo, é a mesma

coisa: se vocês querem compreender os mecanismos do medo, como do sofrimento, vocês não sairão, jamais, da
ação/reação.

Vocês mantêm, nutrem a Dualidade.
A refutação não pode, em caso algum, nutrir a Dualidade, porque isso vai criar uma ruptura de equilíbrio no mental e,

portanto, no cérebro.
É essa ruptura de equilíbrio, no cérebro e no mental (como é obtida quando de uma experiência de morte iminente ou,

ainda, quando de algumas experiências fora do corpo ou místicas), que se realiza a Liberação.
É tão simples assim.

É claro, quando há sofrimento ou medo, a primeira coisa que vem à consciência é encontrar um remédio para fazer
cessar o medo ou o sofrimento.

O erro está aí, e ele é fundamental: a refutação não vai agir contra, enquanto a lógica da encarnação quereria que se
agisse contra.

A refutação é um acompanhamento e não uma luta.
O acompanhamento vai, sempre, para as linhas de menor resistência.

A refutação será, nesse caso (como na questão à qual eu não respondi), muito exatamente, o que será um, agente de
transcendência que concorre para a Liberação.

Enquanto vocês querem lutar contra, enquanto querem explicar medos, sofrimentos (é a mesma coisa), vocês se
enganam.

Porque vocês induzem, nesse saco de alimento, nesse saco de pensamentos, uma repetição no efêmero que é sem
fim, até o fim do efêmero, e vocês não se apercebem, mesmo, disso.

Em contrapartida, a refutação, mesmo se ela não pareça dar resultados, é, realmente, o único meio que vai fazê-los
passar do ator que sofre – ou que tem medo – para aquele que observa e, em definitivo, para além do observador.

Portanto, eu o engajo a continuar.
Essa resposta é conjunta àquela concernente ao medo, à qual eu não respondi, porque a formulação não é a mesma.
E eu os engajo a reler as duas formulações das duas questões que, no entanto, poderiam assemelhar-se, mas que,
no entanto, tudo opõem, porque o ponto de vista da primeira questão não é o ponto de vista da segunda questão à

qual eu respondi.
Toda diferença está aí.

Questão: qual é o pior obstáculo a derrubar para mim, para fusionar, como eu o fiz uma vez, sem procurá-lo, ou seja,
para renovar a experiência à vontade?

Mas nenhuma experiência, à vontade, o fará viver o Absoluto.
É preciso cessar toda experiência.

Aliás, a experiência espontânea que foi vivida não se reproduz, porque há um obstáculo que tem tamanho: é você
mesmo.

Toda experiência vê-se apropriada pelo «Eu» ou pelo Si e, enquanto há uma apropriação de uma experiência
(mesmo a mais maravilhosa), bem, não há Absoluto.

Isso é uma constante.
Será que alguém que fez uma experiência às portas da morte renova essa experiência à vontade?

Bem, não.
Por quê?

Porque há um apego à lembrança da experiência.
Esse apego à lembrança da experiência basta para bloquear a experiência futura e basta para bloquear o Absoluto.
Nenhuma pessoa que viveu uma experiência de morte iminente pode aceder a esse estado Absoluto, porque há um

apego.
Todo apego a uma experiência – qualquer que seja, a mais autêntica e a mais profunda – é um obstáculo essencial

ao Absoluto.
Aquele que jamais viveu experiência acede mais facilmente ao Absoluto, porque ele está virgem.

É o mesmo princípio como para o Si: aquele que se tem ao seu Si não quer soltar o Si.



Aquele que é marcado por uma experiência mística, qualquer que seja, não quer soltá-la.
Apreenda, efetivamente, portanto, que o único obstáculo é você mesmo.

Esqueça-se.
Esqueça-se dessa experiência.
Refute-as e você será Absoluto.

A dificuldade vem do apego, eu repito.
E quanto mais a experiência é profunda, e quanto mais ela é bela, quanto mais é viva, mais ela é um obstáculo no

que vocês são hoje.
Lembrem-se: não há progressão entre o Si e o Absoluto.

Não há passagem entre o Si e o Absoluto.
O Si é o orgulho espiritual, por excelência, daquele que se crê chegado, daquele que quer continuar confinado, que

recusa Abandonar-se e que, no entanto, clama a necessidade de Liberdade.
Aquele que diz isso está entravado de medos e de sofrimentos.

Nenhuma experiência deve ser reproduzida.
O Absoluto é a cessação de toda experiência.

Mas, uma vez que o Absoluto é revelado, todas as experiências tornam-se possíveis, mas não antes.
É isso que é preciso apreender.

Portanto, refute todas as suas experiências, mesmo essa, e você verá.
O próprio do ser humano é apegar-se a tudo o que lhe cai na mão ou sob os olhos.

E se, além disso, é uma experiência mística não habitual, isso vai bastar para enraizá-lo na experiência passada e
para impedi-lo de ser Livre e, portanto, de viver sua própria Liberação.

Isso não é um paradoxo, uma vê que o Absolto não é uma progressão a partir do Si.
É a ruptura do Si.

Aí está porque a refutação é fundamental e essencial.
Enquanto vocês não tiverem refutado mesmo seus acessos ao corpo de Existência, enquanto não tiverem refutado
mesmo seu acesso ao Sol, enquanto não tiverem refutado mesmo sua própria Dissolução, vocês não podem ser

Liberados.
Ora, justamente, o Si vai crer, ao inverso, que é necessário manter viva a experiência passada, devido à sua

intensidade.
Ele vai rememorar-se da experiência, vai fazê-la girar em círculos (no mental, no Si), e vai afastar-se, ainda mais,

dessa Liberação.
O Despertar, pomposamente assim nomeado, não é a Liberação.

A Realização é apenas uma farsa que os mantém na ilusão.
É assim que nascem as ilusões espirituais (o que vocês chamam a New Age ou os ensinamentos Luciferianos) que
lhes enchem a cabeça com algo que não é verdadeiro e que é um obstáculo essencial para a Liberdade e para a

Liberação, porque vocês continham fixados na experiência passada, na visão do terceiro olho, nos potenciais
energéticos e Vibratórios, enquanto, mesmo isso, deve ser refutado.

Se não, vocês mantêm o Si.
Vocês se vangloriaram do Despertar, vangloriaram-se de sua auto-Realização que é, de fato, apenas o reflexo de sua

autossuficiência.
Mesmo isso deve ser refutado.

E é mais fácil refutar a vida comum, para uma pessoa no «Eu», que jamais viveu o Si, do que refutar o Si, para aquele
que está instalado no Si e no orgulho espiritual.

Eu os lembro de que vocês estão, todos, Liberados, mas que as condições e as circunstâncias dessa Liberação não
são as mesmas, que a evolução de sua própria Liberação não é a mesma.

Portanto, o obstáculo é você.

Questão: sempre tenho muitas dificuldades para interiorizar-me corretamente, quando dos alinhamentos ou das
meditações.

Ou eu durmo, ou eu acabo por deixar-me levar por pensamentos, ou sou incapaz de permanecer durante o tempo
preconizado.

Daí eu deduzo, portanto, que tenho resistências importantes. Mas eu não as identifiquei.
Esqueça-se, primeiro, de suas suposições e de suas projeções, porque o fato de dormir é excelente.

Porque o adormecimento corresponde à extinção da consciência, bem além de Turiya e, portanto, isso é um sinal
forte de que o Alinhamento, como você diz, tem uma eficácia.

O adormecimento é o momento em que há a ocultação, tanto da consciência como da supraconsciência.
Nesses momentos, o Absoluto desvenda-se, mesmo se você não tem a consciência disso.

A resistência situa-se nos momentos em que você não se tem no lugar e nos momentos em que os pensamentos
invadem-no.

Aproveite desses momentos, nos quais o Alinhamento dá-lhe a viver isso, para refutar esses pensamentos, sem lutar
contra, mas desengajando-se deles, desidentificando-se desses pensamentos.

Não há, portanto, que agir, não há, portanto, que deixar fazer, mas, efetivamente, que aproveitar dessa oportunidade
que lhe é oferecida, para refutar, durante esses momentos.

O que vocês nomeiam «Alinhamento» é a conjunção, doravante, da supraconsciência e da Onda, em ressonância
com o Absoluto.

Aproveite, portanto, desses instantes e desses momentos para implementar a refutação ou, então, para dormir.
O resultado será o mesmo.

O modo pelo qual você exprime a questão mostra que o mental gostaria, efetivamente, de apropriar-se das
experiências de Alinhamento.

O adormecimento é o melhor dos modos para que o mental não possa monopolizar isso.
Persista, portanto, nisso, e refute, enquanto você não dorme.



Você constatará, então, muito rapidamente, algo que acontece e que o conduz a um mecanismo de Si (chamado
Infinita Presença) que é, de algum modo, as primícias ao Absoluto ou, em todo caso, facilitação do Absoluto.

Questão: desde algumas semanas, tenho a impressão de que o que constituía minha atividade profissional abrasa-se
sob meus olhos e que nada mais tem sentido.

Eu sei que nada há a fazer, nada a parar, mas isso gera em mim ou um mecanismo de ação/reação, ou uma
sensação de depressão, de vazio.

Nos dois casos, não estou nem na alegria, nem na paz.
Como fluidificar esse processo e sair da ilusão?

O modo que você tem de apresentar: você me faz uma descrição que corresponde à saída da ilusão e, em seguida,
pergunta-me como sair da ilusão, enquanto é o que você está vivendo.

O que você quer mais?
O fato de perder os marcadores, o fato de não mais encontrar apego a quem quer que seja ou ao que quer que seja

é, efetivamente, a prova da Liberação em curso e, portanto, da cessação da ilusão.
O que você quer aportar mais a isso?

Porque o que é vivido aí é o processo da Infinita Presença, que os conduz ao Absoluto e ao fim da ilusão desse
mundo.

Agradeça, portanto, pelo que você vive, e nada mude.
Seja o observador do que se desenrola, porque o que lhe é dado a ver é, justamente, o fim de suas próprias ilusões,

de seus próprios apegos.
É o luto, ou o choque.

É o que vocês vivem, todos, nesse momento, em graus diversos.
Portanto, por que vocês querem bloquear isso?

É totalmente natural.
Nada há a melhorar.

Há apenas que ver o que se desenrola.
O que quer que vocês tenham a impressão de perder, quem quer que vocês tenham a impressão de perder,

agradeçam, porque aí se encontram sua Liberação e sua Liberdade, o que quer que vocês pensem, qualquer que
seja o sofrimento, qualquer que seja a depressão.

Lembrem-se de que o que se exprime, pela depressão, pelo sofrimento, pelo tédio é apenas o reflexo da agonia do
ego e do Si.

Portanto, por que vocês querem aportar um remédio e impedir o que os libera?
Mudem de olhar, aí também.

Agradeçam.
O que lhes parece terrível e difícil, hoje, é destinado apenas a mostrar-lhes os últimos apegos ao trabalho.

É o que os libera.
Seja o trabalho, seja um parente.

O que vocês vivem é a Liberdade, mesmo se isso lhes apareça, na consciência, como o inverso.
Mas é claro que, para a consciência, é o inverso.

A consciência não quer desaparecer, seja a consciência do eu ou a consciência do Si.
As circunstâncias de suas vidas levam-nos a viver isso e é, muito exatamente, o que é necessário.

Então, por que querer remediar sua própria Liberação?
Se vocês aceitam isso verão, por si mesmos, que o que lhes parecia, na véspera, um sofrimento enorme, é apenas

sua Liberação, nada mais.
Vocês não estão mais nos tempos da contemplação do Si e da Alegria.

Vocês estão na Liberação dos últimos apegos, das últimas ilusões.
Mesmo se isso lhes pareça difícil, é difícil pra quem e para quê?

Olhem isso.
Sejam o observador, num primeiro tempo.

Refutem isso e vocês serão Liberados.
Vocês não têm que resistir.

Vocês não têm que se opor, senão, vocês manterão ou restabelecerão uma dualidade a qual vocês não querem mais.
Não é um mau humor ou uma depressão profunda que deve impedi-los de Ser.

Eu diria, mesmo, que é um sinal excelente, que traduz, perfeitamente, a Liberação em curso.
O que vocês querem mais?

Vocês não estão mais nas etapas de acesso ao Si, de realização do si.
O que se desenrola é a Ascensão da Terra, a Liberação final de todas as ilusões.

Quando o mundo desaparece, ao que vocês se relacionam, se não é ao que vocês São?
É uma oportunidade e um presente, uma grande graça.

E vocês vivem isso ao inverso.
Eu disse: quanto menos vocês compreendem, mais isso lhes parece difícil, mais isso será fácil.

É apenas a expressão de resistências do ego e do Si.
Mas se isso os toca, é que isso deve sê-lo.

Vocês não são o que sofre, vocês não são a depressão.
O que se desprende de vocês Libera-os.
Não há qualquer exceção a essa regra.

O que quer que se desprenda de vocês, mesmo se vocês não percebam nisso a utilidade, mesmo se vocês vivam
nisso apenas um estado extremamente desagradável, vão além disso.

Não portem julgamento sobre o que vocês vivem, porque tudo o que vocês vivem, hoje, é apenas a resultante de sua
Liberação.



Vocês deveriam estar felizes: vocês saem do teatro, não há mais teatro.
E, quanto mais o que vocês nomeiam os dias vão passar, as semanas vão passar, mais isso será evidente.

Vocês não podem voltar atrás.
O que morreu, morreu.
O que nasce, nasce.

Apenas os apegos ao que morreu é que criam o sofrimento.
E o que morre não é uma perda, eu repito, é uma Liberação.

Mudem de olhar.
É, de preferência, se vocês nada vivem, ou se vocês estão na alegria permanente, que deveriam inquietar-se.

Eu os remeto, para isso, ao que disse um dos Anciões, há algum tempo, longamente mesmo, concernente ao choque
da humanidade.

O que é que vocês creem que vivem?
Seu choque pessoal.

O choque do ego.
O choque do Si.

Isso será cada vez mais evidente, mas vocês não são isso.
Vocês não têm qualquer meio – intelectual, mental, de clarividência, de intuição ou de premonição – que lhes dê os

meios de aceitar o que vocês vivem.
Vocês devem passar por aí.

Mas, eu repito, isso não é uma prova, é uma Liberdade.
Eu creio que o Comandante dos Anciões repetiu-lhes durante anos: a lagarta torna-se borboleta.

Mas a lagarta deve deixar o lugar para a borboleta.
Senão, como vocês querem ser, ao mesmo tempo, uma lagarta e uma borboleta?

Mudem de ponto de vista.
Não mantenham o ponto de vista da lagarta, mas o ponto de vista da borboleta.
Não encontrem estratagema, dizendo: eu estou encarnado, tenho obrigações.

Isso não se mantém.
Se vocês aceitam o que acontece, continuarão a fazer o que há a fazer, até o último momento, mas serão Liberados

antes.
Então, o que vocês querem?

É como se vocês dissessem: «eu quero, sim, morrer, mas não quero que meu coração pare», «eu quero, sim, morrer,
mas quero, sim, continuar onde estou».

Vocês sabem, muito bem, que é impossível.

Questão: o Absoluto desvendou-se durante um momento de meditação e de tranquilidade, mas, quando as atividades
da vida foram retomadas, o véu recolocou-se.

A expectativa e a vontade de viver novamente esse estado fazem obstáculo a essa revelação.
Como agir nesses obstáculos?

A revelação sobrevém apenas uma vez.
Isso não pode voltar a ser vendado, porque o véu está consumado.

Não há passagem entre o Si e o Absoluto.
Mas, uma vez o Absoluto estabelecido, a passagem é possível nos dois sentidos, à vontade, o que quer dizer que o

que foi vivido é uma Dissolução na Infinita Presença.
E é, aliás, a diferença com o estado Absoluto – que não é um estado – porque, quando o Absoluto é tocado, vivido,

realizado, conscientizado, desvendado, ele não pode mais voltar a vendar-se ou desaparecer.
Era, portanto, uma preliminar, mas, como você observou e disse, o desejo de agir e de reproduzir a experiência

afasta-o do que foi vivido.
Refute, também, isso.

Não o procure.
Não o peça, mas refute-o e você verá.

Está claro que a realização da Presença Final ou da Infinita Presença apresenta, se posso dizer, similitudes
perturbadoras com o Absoluto.

A diferença reside, justamente, nessa passagem ou essa não passagem à vontade.
Se não há possibilidade de reviver, espontaneamente, isso, a partir dos olhos fechados, não era, portanto, Absoluto,

mas, efetivamente, o último estado, chamado Infinita Presença.
Portanto, é preciso refutar e não desejar.

E, sobretudo, não agir.
O comportamento a adotar é, portanto, estritamente, o oposto do que você procura fazer.

Quando o Absoluto está aí, vocês passam, à vontade, sem dificuldade, sem meditação, do Absoluto ao Si, do Si ao
eu, do eu ao Si e do Si ao Absoluto.

O fato de que isso não se reproduza assinala que isso ainda não se produziu.
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Pergunta: quais possibilidades me abrem os olhos e me permitem aceder ao Absoluto?

Há palavras cuja disposição mostra uma interrogação dentro da interrogação. Você tem certeza da sua pergunta? O
que significa "possibilidade" e "abrir os olhos"?

Mais uma vez, a noção de abrir os olhos significa uma necessidade de compreender, uma necessidade de apreender,
uma necessidade de apropriar-se. Enquanto o Absoluto, sob nenhuma circunstância, pode ser definido, nem mesmo

percebido, enquanto você se situa no conhecido, enquanto você persistir em querer entendê-lo, apreendê-lo. 

A preliminar chamada “Abandono do Si” só é realizável pela refutação. Cabe a você, então, cessar de querer
compreender, cessar de querer se apropriar. O Absoluto, em nenhum caso, pode ser um objetivo, nem uma finalidade

e ainda menos algo que se pode perceber, sentir ou experimentar. Há somente a refutação de tudo o que é
conhecido (seja desse corpo, como do conjunto dos corpos ditos sutis) que permitirá, em um primeiro momento,

romper o hábito de identificação a tudo o que constitui a vida, neste mundo.

Ser nada aqui, como eu já disse, permite ser Absoluto. Então, é claro, um certo número de Pilares, um certo número
de elementos (que lhes foram comunicados) são elementos preparatórios ao Absoluto. Mas, em nenhum caso, o

Absoluto pode ser apreendido por meio de uma compreensão intelectual. Quando esse estado se instala, além de
todo estado, quando ele se mostra e se revela, instantaneamente, é uma percepção além de qualquer percepção, é

um estado além de qualquer estado, que os instala fora da ilusão. Não enquanto crença, mas enquanto Verdade
Absoluta, vivida de maneira permanente, permitindo-lhes se extraírem de tudo o que é efêmero e ilusório. 

Não há, portanto, nenhum elemento que possa abrir seus olhos, nenhuma possibilidade que permita dirigi-lo para o
que quer que seja.

Somente o princípio da refutação e a investigação sobre o que não é o Absoluto te permitirá, em um dado momento,
romper o círculo vicioso do mental, ainda que o conjunto de crenças, ainda que o conjunto de identificações

participem do efêmero. Não há outro meio, não há técnica, não há outra aproximação possível relativa ao Absoluto.

A refutação consiste em rejeitar (sem negar, sem renegar), consistindo em ver tudo o que não é Infinito, tudo o que é
efêmero, permitindo uma abordagem direta, se posso me exprimir assim, do Absoluto.

Vocês não podem, em caso algum, abrir os olhos ao que quer que seja. Vocês não podem elaborar nenhuma
estratégia, nenhuma outra possibilidade. Nenhuma Vibração pode conduzi-los a ser Absoluto. É justamente na
refutação de tudo o que é vivido (concernente tanto ao eu como ao Si) que o Absoluto se implanta e se revela.

É claro, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, participam desse trabalho.
O conjunto dos elementos inscritos na sobrevivência da própria personalidade (como o medo da perda dessa

personalidade, o medo da morte) são elementos que podem ser transfigurados pela própria Onda da Vida.
Facilitando, de algum modo, o desaparecimento do ego e a transcendência do ego, o desaparecimento do Si e a

transcendência do Si.
Permitindo revelar o que sempre esteve aí. Vocês não o podem apreender por algum processo mental, por algum

processo Vibratório, por alguma experiência.

A refutação é o princípio e o próprio fundamento da Advaïta Vedânta permitindo, se vocês o desejam, estabelecer-se
no que vocês São, de toda Eternidade, além de qualquer vida, além de qualquer matéria e além de qualquer

Dimensão. Vocês não podem apreendê-lo, vocês não podem aproximá-lo senão pela refutação, senão aproveitando a
influência da Onda da Vida, do Manto Azul da Graça e pela superação e transcendência do eu e do Si.

Os Pilares que lhes foram comunicados (há já muito tempo) dizem respeito à Humildade, à Simplicidade, à
Transparência, ao Caminho da Infância, são possibilidades. Mas essas possibilidades não dão acesso, se posso

dizer, diretamente ao Absoluto, mas estabelecem as bases, as fundações, que permitem assentar, de alguma forma, o
abandono do eu e o abandono do Si.

Pergunta: você pode me esclarecer sobre minhas resistências em deixar minha personalidade?

Uma parte da resposta que vou te dar está então na questão anterior. Eu não vou repetir. O apego à própria
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personalidade é inerente ao princípio da sobrevivência. A personalidade, para existir, deve acreditar-se eterna, o que,
evidentemente, ela nunca é, uma vez que a personalidade aparece e desaparece entre o nascimento e a morte. Nada
subsiste da personalidade uma vez que o saco de comida não está mais e retornou à Terra. O que persiste (e ainda,

para vocês, isso é uma crença, na maioria dos casos) é a alma e o Espírito. Mas a alma e o Espírito não são o
Absoluto. Eles estão contidos no Absoluto.

As resistências da personalidade, além de qualquer noção psicológica, estão ligadas mesmo à presença da projeção
da consciência dentro deste mundo. Assim, não há especificidade individual, mesmo se existem programações dentro

da personalidade, em função de sua própria história, de sua própria memória. Além disso, há os arquétipos, os
fundamentos, fundamentais que, em cada ser humano encarnado, são, pelo princípio de preservação da espécie, de
alguma maneira, a garantia que os salvaguarda do não desaparecimento da personalidade antes do vencimento do

prazo (seja a morte natural, uma morte acidental, ou o que quer que seja que coloque fim à existência da
personalidade e portanto, à projeção da consciência em seu confinamento dentro desse saco de comida). 

Assim, portanto, eu não posso te dar o elemento pessoal referente ao que é comum ao conjunto da humanidade
encarnada. Eu te remeto então ao que pôde ser dito, de diferentes maneiras, a respeito do que vocês chamam os

dois primeiros chakras. Onde estão inscritos os princípios de sobrevivência, assim como os princípios da ilusão que
permitem manter um conjunto de coerência no que é chamado a personalidade.

Não há então resposta que seja pessoal. Quer estejamos no nível do eu, quer estejamos no nível do Si, quer
estejamos na Presença Infinita ou na Infinita Presença, o mecanismo, se podemos dizer, é o mesmo: somente na

superação do medo da morte, do medo do próprio desaparecimento, é que o Absoluto aparece como algo que sempre
esteve aí, de toda eternidade. 

A projeção da consciência deve então, no tempo que não é uma passagem mas bem uma Transfiguração, cessar de
existir. É esse medo que deve ser derrotado. Não no sentido de um combate, não no sentido de uma explicação, mas
antes em um face a face. No Ocidente, isso tem sido o encontro com o “Guardião do Umbral”, permitindo-lhes viver
suas próprias Trevas, sua própria Dissolução. O que está inscrito, mais uma vez, no princípio de preservação do

corpo.

Não pode existir elemento, propriamente dito, psicológico, já que estamos aqui, diretamente, em algo que está inscrito
dentro do próprio saco de comida. O saco de comida é persuadido, ele também, ser imortal, então, evidentemente,
vocês sabem que isso é falso, ao menos sobre a superfície desta Terra. Há um momento em que vocês aparecem.

Há um momento em que vocês desaparecem. O que aparece e o que desaparece concerne exclusivamente ao
efêmero. Subtendido a esse aparecimento e a esse desaparecimento, existe o que é chamado observador ou

consciência do ‘eu sou”. Realizando o Si.
Além do “eu sou”, há o não ser. O não ser é a cessação de qualquer projeção da consciência dentro deste mundo,

como dentro de qualquer Dimensão.
Ser Absoluto define novos contextos que são constituídos pela ausência de contexto e ausência de limite. Não há

mais localização. Não há mais confinamento, não há mais possibilidade de ser limitado, de maneira alguma. 
A consciência pode se projetar, como pode não se projetar.

A reintegração ao seio da Fonte, à pulsação ( se podemos dizer assim, se bem que isso não corresponde a nada que
vocês tenham conhecido) do Absoluto, é uma emanação de Amor, contemplando a si mesmo. É o que todos somos:
Amor que contempla a si mesmo. Projeção do Amor dentro de diferentes estratos Vibratórios, dentro de diferentes

frequências, dentro de diferentes experiências.

Enquanto existe, dentro da consciência (que ela seja do eu ou do Si), a necessidade de experimentar, a necessidade
de se projetar, o Absoluto não pode aparecer, mesmo ele já estando aí. É então necessário, de algum modo, uma

extinção total da consciência. Seja a consciência fragmentada da personalidade, seja a consciência expandida ou a
Supra consciência do Si, tudo isso deve cessar, como se o tempo parasse, como se o espaço não existisse mais, a

fim de que a consciência, ela mesma, pare de se observar, pare de se ver e pare de ser vista, ela mesma, em
qualquer Dimensão que seja.

Isso, realizado, transforma totalmente suas vidas, aqui como em outros lugares, porque neste momento, vocês não
estão mais, (estando no Absoluto) em uma forma, limitados por essa forma, de alguma maneira. Sua consciência, de
algum modo, mesmo em suas projeções, não está mais limitada a esse corpo, a esta Dimensão, ou a qualquer outra
consciência existente. Vocês são verdadeiramente, nesse momento, Absoluto, na realidade, não da experiência mas,

do que vocês São, de toda eternidade.

Eu resumiria isso dizendo que o único obstáculo a Ser Absoluto é o medo. Enquanto existir em vocês o menor medo
(referente a esse corpo, referente a essa alma, referente a esse Espírito, referente ao seu futuro, referente aos seus
apegos, suas crenças), o Absoluto não pode ser o que vocês são e que no entanto vocês São, de toda eternidade. 

Porque o medo é uma projeção da consciência, dentro da limitação, dentro do medo de seu próprio desaparecimento
ou autodissolução. O mesmo mecanismo se encontra nos mecanismos de aproximação da morte onde, a partir do

instante em que vocês sabem que irão morrer, por uma razão precisa, surge, dentro da consciência, a recusa. Essa
recusa é característica da consciência da personalidade. Na consciência do Si, mesmo que esse período de recusa

pareça muito mais leve, no entanto, ele existe. A recusa não é senão o reflexo e a consequência do medo.

A personalidade é construída sobre a falta de Luz, sobre a falsificação, sobre a amputação. Dessa falsificação, dessa
amputação, resulta o que é chamado o medo. O medo é somente um sentimento de incompletude fazendo com que,



em toda sua vida, a personalidade vá buscar se assegurar tentando criar circunstâncias que lhe pareçam eternas e
que, evidentemente, não o serão jamais (seja através de um afeto, seja através de um trabalho, seja através de uma
descendência) já que, de qualquer maneira, o dia em que vocês deixarem este mundo, este mundo não existirá mais
para vocês. É claro, existem meios (limitados) de contato entre o lado daqui da vida e o lado de lá da vida chamado

morte. Mas tanto um como o outro não são senão amputações do que vocês São, em Verdade.

Existe, dentro da personalidade (e isso é comum a todo humano), a necessidade de se assegurar, a necessidade de
encontrar uma estabilidade dentro de um mundo em que nada disso pode existir, devido mesmo à existência do

princípio de amputação e de falsificação, assim como de confinamento.

Pergunta: apesar de estar sentindo as manifestações da Onda da Vida, eu me pergunto por que eu ainda estou
totalmente enganchada ao meu eu?

A Onda da Vida, como eu já disse, é um elemento facilitador, vindo transfigurar os medos inscritos nos 2 chakras
inferiores correspondentes ao corpo físico e ao corpo, que vocês chamam, etérico. Mas isso não é suficiente para

fazer desaparecer o eu e o que você chama “estar enganchada ao eu”.
Existe um princípio de abandono do Si, situado em uma perda total da personalidade, correspondente à passagem
entre o terceiro chakra e o chakra do Coração. Isso é nomeado Crucificação e Ressurreição. Existe, nesse nível, o
que é chamado uma “Porta Estreita”. É o momento em que você deve, de algum modo, comprovar (a você mesma)
que você não está apegada a nada deste mundo, a nada do que é efêmero. Você deve estar livre de toda crença.

Você deve estar livre de todo apego. Você deve estar livre de todo conhecido. É nesse nível que vai agir a refutação.

Mais uma vez, referente a esta questão, não é uma problemática pessoal, mas uma problemática coletiva, ligada ao
confinamento, à amputação e ao isolamento deste mundo. O conjunto dos conhecimentos (mesmo os mais

elaborados) não são senão ignorância. Porque nenhum conhecimento, quaisquer que eles sejam (astrológicos, quer
sejam espirituais, quer sejam religiosos), não podem dar-lhes acesso à Verdade, mas simplesmente, às crenças às

quais vocês aderem, ou não. 

Nenhuma crença (mesmo a mais elaborada) pode mudar o que quer que seja em seu status. Se vocês observarem:
dentro de todos os modelos religiosos, dentro de todos os modelos de sociedade da Terra, qualquer que seja a

adesão a uma dada religião ou a uma outra, vocês têm seres que conseguiram se Abandonar, em totalidade, aceitar
seu próprio desaparecimento.

Qualquer que seja a religião de início, podemos dizer que vocês devem, todos, passar pela mesma Porta Estreita. É o
momento em que é necessário se desfazer do conjunto das crenças, do conjunto das certezas. É nesta condição que
o Desconhecido pode ser revelado e que o Absoluto é realizado, no sentido da Liberação. Enquanto vocês se apoiam

em uma crença, enquanto vocês se apoiam em um conhecimento, qualquer que seja, vocês estão na mais total
ignorância.

O que vocês chamam conhecimento (no sentido humano) não é senão ignorância. Se vocês aceitam essa ignorância,
então vocês penetram o conhecimento, porque vocês São o conhecimento. Sendo o conhecimento, sendo Amor e

Luz, vocês não podem, em nenhum caso, por meio de qualquer projeção, apreender isso. Há que se livrar de tudo o
que é conhecido (pela investigação e pela refutação), e vocês chegam a isso.

Eu disse (para intervenções futuras) que eu lhes pediria, doravante, para ler atentamente o que eu já disse. Porque
muitas das questões que vocês colocam já tiveram sua resposta, sobretudo quando se trata de respostas que são

coletivas e que não se referem em nada da sua personalidade e em nada de sua individualidade. 

O princípio da investigação e o princípio da refutação são universais. Não dependem de nenhuma crença, de nenhum
Karma, de nenhuma religião, de nenhum país. Eu exprimi, desde o início de minha vinda, que eu tentaria (o mais

possível) sair de todo contexto de sociedade, de toda noção histórica. Eu me apliquei a isso e isso é fundamental. Os
tempos que vocês vivem, como vocês o sabem, são particulares. Eles apelam a vocês uma noção de prestação de
contas, de não aderir ao que quer que seja que não seja vivido. E convém mesmo superar o que é vivido, uma vez

que isso foi vivido, isto é, superar a própria experiência pelo princípio da refutação. 

É claro, o ego e a personalidade vão sempre lhes dizer que isso não serve para nada. E é lógico. E é normal. Mas
vocês não têm, estritamente, nenhum outro meio senão realizar isso pela investigação, pela refutação. Não há outro

meio de se liberar do conhecido. 

O processo Vibratório concerne à consciência (isso vocês o sabem também) já que a consciência é Vibração.
Dependendo da faixa em que se exprime essa Vibração ela é conhecida e portanto vocês estão na consciência do eu.

Se as Vibrações aparecem no corpo (quaisquer que sejam os pontos de penetração) e muitos lhes foram dados:
chakras, Portas, Estrelas, Kundalini, Onda da Vida, essa penetração vai induzir a uma ampliação da consciência

chamando isso: o Despertar, a Realização, o Acesso à supraconsciência. Mas mesmo isso não é Absoluto. O
Absoluto é muito mais amplo (se posso me exprimir assim) do que tudo o que pode ser percebido, do que tudo o que
pode ser sentido. É bem mais vasto do que a consciência. É uma deslocalização total de suas consciências que não

estão mais sujeitas às leis deste mundo, enquanto mantém a forma, enquanto mantém suas vidas.

Mas o princípio da refutação (que pode lhes parecer, no nível do ego, como um exercício simplista ou um exercício
mental) é o mecanismo mais simples, para ultrapassar todos os estratos intermediários da cebola, permitindo-lhes ter
a visão global, além de tudo o que pode ser visto e além de toda consciência. É necessário conceber (e viver) que a



consciência se exprime sobre uma variedade de Vibrações: a da personalidade, a do Si e a da Presença Última e
Infinita. Que o Absoluto engloba tudo isso, presente sobre este mundo, presente nas Dimensões, englobando o

conjunto de tudo isso e mesmo a Fonte.

Quando os Arcanjos lhes dizem que eles estão no Interior de vocês, isso não é uma visão do espírito, isso não é uma
projeção, mas a estrita Verdade do Absoluto que vocês São. Vocês devem aceitar morrer para vocês mesmos a fim

de renascer. Mais uma vez, não há passagem entre o Si e o Absoluto, não há passagem entre o eu e o Absoluto. Há,
efetivamente, uma Porta Estreita que é, ela também, de alguma forma, as fundações, os elementos de apoio, bem
como a Onda da Vida. Mas é preciso ainda que vocês aceitem se perderem e desaparecerem. Algo que não pode

aceitar nenhum eu e nenhum Si.

Mas é uma passagem que eu qualificaria de obrigatória. E essa passagem (a palavra não é a indicada porque não é
uma passagem), é justamente o Abandono de tudo o que é efêmero, de tudo o que é conhecido, que lhes abre, se

podemos dizer, o acesso ao Desconhecido, que não é um acesso. 
A melhor expressão que nós encontramos é, efetivamente, essa noção de ponto de vista. De onde você olha? Você

está na cena no teatro? Você está na sala olhando o espetáculo? Ou você está fora do teatro?

Enquanto você atua na cena, você não pode estar fora. Mas quando você está fora, você toma consciência, se o
podemos dizer, através da projeção da própria consciência, que existe um espectador ou observador e que existe um
ator. Mas você não está identificado de maneira formal nem ao ator, nem ao observador, nem ao que quer que seja
como elemento existente dentro do teatro. Você é o conjunto de tudo o que é percebido, como de tudo o que não é

percebido.

Pergunta: o que dizer da raiva e da irritação que ainda atravessam o corpo e a personalidade?

O que você entende por "o que dizer"? 
Você quer uma explicação lógica e racional de por que isso existe? Em que isso concerne ao Absoluto?

Este é tipicamente o tipo de conhecimento que não lhe é de nenhum uso, tanto para o Si como para o Absoluto. As
leis de ação / reação não concernem senão a esse saco de comida, esse saco de pensamentos. Enquanto você está

em reação em relação a isso, enquanto você tem necessidade de compreensão disso, você permanece confinada
nisto que, justamente, te incomoda. Há, aí também, a noção de identificação a esse corpo, a esses pensamentos e a

essa vida.

A raiva, em todo caso, resulta efetivamente do confinamento. O confinamento se manifesta pela raiva,
frequentemente. Mas a raiva não resolve nada, como o medo, tanto um como o outro, cujas direções são opostas no

nível da consciência: a raiva aumenta, o medo diminui.

Mas, tanto em um caso como no outro, nem a raiva, nem o medo, permitem escapar da condição da consciência
fragmentária. Assim então, seu olhar que se coloca, através desta questão, sobre a necessidade de compreender, ou
de explicar, ou de dar sentido ao que atravessa esse corpo e essa personalidade, não lhe será de nenhum socorro,

concernente tanto ao Si como ao Absoluto.
Enquanto existe uma necessidade de compreensão, você própria se situa, dentro da consciência, na ação/reação.
Nenhuma ação, nem nenhuma reação, pode romper o círculo vicioso. Porque neste momento você permanece no
ator, você permanece na cena do teatro. Você está tão investida no papel do ator que isso é, para você, a única

realidade.

Mesmo se você sabe, que em algum lugar, há outra coisa, você não tem nem a percepção, nem a consciência, nem a
possibilidade de sair, enquanto seu ponto de vista não tiver mudado.

Você pode obter todas as respostas, o exemplo da ciência, como vocês sabem, hoje, sobre a Terra, lhes dá uma
magnífica ilustração: vocês conhecem o funcionamento o átomo, vocês conhecem o funcionamento da célula, e

então? Isso dá a resposta a: quem eu sou?
Enquanto você estiver identificada com as células, isso pode ser suficiente. Enquanto você estiver identificada à sua
psicologia, isso pode ser suficiente. Mas isso não alimentará jamais outra coisa senão a ação/reação. Você manterá,

de modo longo, durável o efêmero, através de uma sucessão de efêmeros, às vezes cada vez mais dolorosos, às
vezes leves, mas que, definitivamente e em resultante, não mudam nunca absolutamente nada em sua condição e em

seu confinamento.

Compreender como funciona a prisão, não permite sair da prisão.
Compreender todos os atos de todas as peças de teatro, não permite sequer identificar o teatro. Principalmente

porque a consciência, que está limitada pelo princípio da amputação, do isolamento e confinamento, vai, de algum
modo, à medida das encarnações e das experiências, satisfazer-se dessa limitação, na maioria das vezes. Dando-lhe

a viver, dentro dessa frustração (pois é uma), elementos pacificadores, através do que é chamado de profissão,
através do que é chamado afeição, através do que é chamado o social. Mas nunca uma profissão, nunca uma

relação, nunca uma sociedade, poderá responder, em seu lugar, o que você É.

Há somente sua própria investigação, além de todo conhecimento, além de toda adesão a um rito ou a um dogma,
que lhe permitirá reencontrar o fio da Liberdade.

A raiva, como o medo, não são senão as consequências da perda do que vocês São. Essa perda está ligada ao seu



ponto de vista. Esse ponto de vista que, eu os lembro, está ligado tanto a sua educação, como aos dogmas, como às
religiões, como à sociedade, como a tudo o que vocês têm aderido sem fazer a experiência, sem ter a validação

Interior. 
Tudo o que vocês aceitam como regra estabelecida, sem ter passado pela experiência ou pela vivência., apenas

reforça o confinamento de maneira sistemática. A raiva é uma emoção. Toda emoção está inscrita na ação/reação,
nenhuma emoção pode escapar a essa regra: é mesmo a definição de uma emoção. 

É por isso que dentro de certos sistemas tradicionais, comprovados (seja no Oriente, como no Ocidente), foi
apresentado um amplo espaço a tudo o que é emocional, a tudo o que é mental, como elemento de frenagem, ou que

adiciona véus ao confinamento e ao isolamento. Nenhuma emoção é libertadora. Nenhuma atividade mental pode
liberá-los. Nenhum dogma e nenhuma crença pode liberá-los. 

É necessário, mais uma vez, ali, aqui, também, libertarem-se de toda crença, libertarem-se de toda certeza, e irem
para o Desconhecido, livrando-se de tudo o que é conhecido. Então, é claro, para o ego, isso é um drama. E para o

Si, isso é também um drama. Porque há, de fato, uma Passagem do eu ao Si, da consciência fragmentada à
Consciência ampliada, que foi conquistada, se podemos dizer assim. Enquanto não pode haver conquista do que

vocês São, em Verdade, quer dizer Absoluto.

Pergunta: há uma parte de mim que não compreende realmente o que é a refutação, por que esse bloqueio?

Quem disse que você deveria compreender a refutação? Você deve aplicá-la. Você compreende como você anda?
Sabe quais são os músculos que são usados na operação, quais são os nervos que são usados na operação? E

ainda assim, você anda. 
Enquanto houver vontade de compreender você não pode avançar, você fica no lugar, imóvel no ego. A refutação
não é para ser compreendida, ela é para ser praticada. Isso está bem além de uma crença e de uma explicação. 
Refutar consiste em afirmar que nada do que é limitado, que nada do que é conhecido, pode ser a Verdade. Nada
mais e nada menos. Se você começa e entrar na necessidade de compreender, refletir: quem quer compreende, se

não o eu? Porque compreender é prender.

Ora, aí, trata-se de restituir, é exatamente o inverso. Tudo o que vocês chamam de conhecimento não é senão
ignorância. Tudo o que vocês chamam de compreensão é um obstáculo, porque a compreensão faz apelo a quê? Ao
mental. Ora, justamente, o elemento que mais trava é o mental. Portanto, alimentar o mental, através de uma lógica,

uma razão, uma explicação, o confina ainda mais na ação/reação. Não busque compreender. Como eu já disse outras
vezes, quanto menos você compreender, mais você chega lá.

Porque, definitivamente, é sempre o ego que quer compreender, que quer se apropriar, que tem necessidade de uma
lógica que lhe é própria. Enquanto há isso, você retarda a investigação. Isso é sugerido pelo ego, evidentemente,
pois devido a essa refutação e a essa investigação, o mental sabe que assinou sua sentença de morte, e isso, ele

não quer. Então, não dê peso a esse tipo de interrogação, livre-se dela o mais rápido.

Refutar não é compreender, precisamente, é exatamente o inverso.
É uma ginástica, você pode chamá-la de mental, se você quiser, embora vá muito além. No entanto, essa

investigação e essa refutação é, muito precisamente, o que vai romper o círculo vicioso.
Esse tipo de questão, para todo Irmão e Irmã, apenas traduz a atividade do mental que, por ele mesmo, não busca

senão uma coisa: compreender e prender. Ora, nós não estamos nesse processo. A refutação não tem de ser
compreendida, ela tem de ser aplicada. Da mesma maneira que a investigação tem de ser conduzida, ela não tem de
ser explicada. O mental, por meio da questão que você coloca, tenta complicar o que é simples. Não alimente mais o

mental, refute tudo o que vem dele, tudo o que está inscrito no efêmero.

Pergunta: depois de praticar a refutação, eu não posso fazê-la . mais. Na verdade, viver o Si ou o Absoluto, não me
importa. Eu me abandonei à vida, ao momento presente. É a personalidade que se recusa a deixar ir, ou é um

Abandono real?

É só você que pode obter a resposta. Aquele que é Absoluto o sabe instantaneamente, não pode haver nenhuma
dúvida, nenhuma interrogação. Isso está bem além da personalidade, bem além da certeza e da experiência. Uma vez
conduzida a investigação, uma vez efetuada a refutação, se não há mais nada para refutar, o que você quer refutar?
Além da consciência, o que você É, uma vez que a refutação e a pesquisa conduzidas, o deixam ser o que você É.
Se então a refutação e a investigação foram conduzidas, e concluídas, você é Absoluto. Mas na condição de que

você mesmo o saiba. Nenhuma resposta pode ser trazida do exterior. Só você sabe o que você É, além da
consciência. 

Foi-lhes dito que no Si, e no instante presente (da vida, como você diz), a vida se desenrola segundo as leis, ligadas
ao Eu Sou, chamadas Ação da Graça.

Onde se manifesta a Unidade, a Fluidez, a facilidade. Nessa facilidade, nenhuma atividade mental, nenhuma
atividade emocional, nenhum estresse, nenhum acontecimento da vida, pode alterar o que você É. E aí, você sabe,

pertinentemente, que você É Absoluto.

Qualquer que seja sua vida, você é consciente de que você não é somente isso, mas que você É bem mais do que
isso. A vida se manifesta então, sem resistência, sem oposição, sem restrição, sem mental que te domine, e sem
emoção que te domine. Mas enquanto existe a sensação de uma questão em seu Interior, é claro, o Absoluto não

pode ser o que você É. 



O Abandono do Si, como o Abandono à Luz, se realizam e lhe dão a viver a ausência de interrogação. Se sua vida,
então, se desenrola assim, na maior das facilidades, este é um testemunho.

Mas, novamente, aquele que é Absoluto o sabe. Não como uma possibilidade, não como algo de que se duvida, mas
como uma evidência a cada minuto, a cada respiração. Porque nesse momento, você não está mais confinado em um
corpo, você não está mais confinado em uma sociedade, você não está mais confinado em um mundo, você É Amor.
E isso é vivido plenamente, além de qualquer Vibração, além de qualquer evento, além de qualquer trauma, como de

qualquer Alegria.

Essa Permanência, essa Imanência, é a realidade que é vivida no Absoluto. A forma, o Absoluto com forma, essa
forma, não pode ser de modo nenhum um fator limitante, contrariamente ao que é vivido no eu ou no Si. E isso é

vivido claramente, de maneira autêntica. Do mesmo modo que você pode andar, você sabe que anda sem ter
necessidade de trazer sua consciência sobre o andar. É o mesmo para o Absoluto, para esse Último.

Uma vez que a investigação e a refutação foram concluídas, há, efetivamente, um dado instante em que isso não
pode mais prosseguir. Não é senão você que pode saber se tudo foi completado, nesse nível. 

O Absoluto não tem questão: ele É. E ele é independente da forma, mesmo no Absoluto com forma. Ele é
independente do que vive esse corpo. Ele é independente de toda noção de memória ou de história. Não existe

nenhuma contingência, nenhum limite. A consciência está, ao mesmo tempo, nesse corpo, como em alguma outra
projeção, como na ausência de projeção.
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Bem, BIDI está com vocês.

E eu os saúdo.

Antes de começar, eu tenho a precisar que essa forma de conversa será, doravante, concluída.

De fato, tudo o que concerne aos dados gerais sobre o Absoluto foi-lhes dado.

Contudo, não creiam ter terminado comigo, mas nossas próximas trocas mostrarão a vocês, eu espero, o próprio
princípio da refutação e da conduta que lhes será a mais proveitosa (se tal é sua escolha).

Eu os convido, portanto (se isso é, para vocês, importante), a ler e reler – ou escutar – o que eu já disse.

Eu os lembro de que o impacto de nossas conversas faz-se de dois modos distintos.

O primeiro é a resposta às suas questões: estas – orais – criam, em vocês, o que eu chamaria um movimento.

O movimento das palavras nada é.

O que é importante, nesse primeiro tempo, não é qualquer compreensão intelectual, mas, efetivamente, a ação direta
do que é emitido entre nós.

A compreensão – no sentido intelectual – faz o objeto da leitura da questão e da resposta.

Há, portanto, efetivamente, dois tempos: um primeiro tempo que vocês nomeariam – em suas palavras – Supramental,
e um segundo tempo que se dirige à personalidade.

O objetivo, eu os lembro, não é apreender a personalidade, mas, efetivamente, desapreender-se dela, a fim de dar-se
a ver – para além do que é visto – o que vocês São, em Verdade, bem além do jogo da encarnação, bem além desse

saco de alimento, desse saco de pensamentos ou de suas emoções.

A Vibração emitida é o que é – neste período que vocês vivem – o elemento o mais adequado, que permite criar essa
ruptura, essa solução de descontinuidade, que os leva a reposicionar o que eu nomeei o ponto de vista.

O apoio de meus escritos vem, em um segundo tempo, como um elemento de lógica racional e cartesiana, que
permite ao ego, aí também, enfraquecer as próprias zonas de resistência dele.

Entenda-se que, qualquer que seja o impacto Vibratório, qualquer que seja a lógica cartesiana (que lhes é dada a
ouvir, a perceber, a sentir), o elemento que continuará essencial e importante é a qualidade – para além da Vibração
– de sua recepção no Amor e no Coração (mesmo se, voluntariamente, minha voz tenha um impacto que é situado

acima do Coração), que permite liberá-los, com isso, dos condicionamentos (das crenças, das suposições, de tudo o
que é efêmero, de tudo o que é ilusório), a fim de pôr a nu o Coração de quem vocês São, para além, mesmo, do «Eu

sou», para além, mesmo, da Consciência.

Isso dito, podemos começar.
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Eu esclareço que o nascimento, em sua consciência, no «Eu sou» (e no Estado de Ser, para muitos de vocês), de
estruturas nomeadas Antakarana (ou Canal Mariano), permite reduzir a potência Vibratória destinada à sua garganta.

Podemos começar.

Questão: eu não consegui liberar uma pergunta.

Se não há questão, então, isso requer uma única resposta: esqueça-se.

Buscar uma questão é, já, uma projeção (necessária, porque solicitada por meus cuidados).

Se nada pode aparecer em uma projeção, se o espaço de seu mental permanece – e continua – vazio, então,
inevitavelmente, esse vazio desembocará na própria resposta.

A questão faz apenas traduzir o sentido de uma interrogação.

A resposta – além mesmo do que eu possa dizer, além mesmo do que vocês possam ler – resume-se em uma única
questão: «quem eu sou, além do «Eu sou»?

E, enquanto há um «quem», há um sentido de uma identificação e, portanto, de uma projeção e, portanto, uma
negação do Absoluto, porque o Absoluto não é mais uma pessoa, mesmo se o saco esteja aí, mesmo se a vida aja
por si mesma, mesmo se vocês deixem desenrolar-se o que se diz, apenas a partir do momento em que seu olhar e

toda observação deixam lugar ao Absoluto.

Eu o convido, portanto – uma vez que você não tem questão – a responder à minha questão, quando eu voltar:
«quem é você?», ou, então, se prefere: «você tem o sentido de ser uma pessoa?».

Questão: vários intervenientes falam-nos de efetuar uma escolha: ou aquela de deixar o Absoluto desvendar-se, ou
voltar, entre aspas, a uma Dimensão (como aquela de nossa origem estelar, por exemplo).

Nós temos, realmente, ainda, a escolha, ou essa escolha já está estabelecida (e isso, talvez, mesmo antes do início
dessa vida)?

Por outro lado, se escolha há, como estar, verdadeiramente, certo de que, no fundo de nós mesmos, está-se pronto
para ser, entre aspas, Absoluto ou que se tem, ainda, sede de experiências?

O Absoluto não conhece essa vida, nem vida alguma: ele saiu desse saco, ele deixa esse saco viver.

A partir do instante em que há o sentido de uma questão, em relação ao desenrolar temporal e linear, há, obviamente,
não Absoluto.

A partir do instante em que a consciência existe em um «Eu» ou um «Eu sou» (na crença em uma encarnação
qualquer), há persistência da experiência.

Assim, portanto, no modo pelo qual você formula sua própria questão, você continua sob a influência da lei de
causalidade e, portanto, sua consciência é projetada.

Ainda uma vez, não há qualquer julgamento, mas, simplesmente, o fato de atrair sua consciência para o que ela
acaba de emitir.

O Absoluto sempre esteve aí.

É a projeção da consciência que o distancia dele.

Crer nessa vida – crer que você vive o que você vive – coloca-o, de maneira irremediável, no «Eu» ou no «Eu sou».

Então, o «Eu sou», como nas camadas de cebola, é, por vezes, necessário, mas é preciso estar, efetivamente,
consciente de que o «Eu», mesmo da consciência, é apenas repetição, projeção e olhar exterior.

É preciso soltar, também, isso.

O Absoluto não é uma evolução.

A evolução pertence ao «Eu» e ao «Eu sou».

O Absoluto não é concernido por qualquer evolução, qualquer melhoria, qualquer transformação, qualquer Vibração:
é o estado que é além da consciência e além de todo estado.

Se, um instante, o corpo não é mais percebido; se, um instante, o mental não está mais ativo; se, um instante, as
Vibrações cessam, você se junta ao estado chamado Maha Samadhi ou Turiya, que lhe dá a viver a experiência da

Infinita Presença.



Os contatos – sejam os nossos, entre nós, sejam aqueles de entidades bem além desse plano – levam-nos,
progressivamente, a realizar a Dissolução.

Em caso algum isso pode ser uma escolha efetuada pelo consciente, seja no «Eu» ou no «Eu sou».

Apenas quando você solta o «Eu», apenas quando você solta o «Eu sou», quando aceita desaparecer, inteiramente,
é que a Liberação ocorre.

Sem isso, não há Liberação.

Enquanto você crê ser, você não pode Ser no Não ser.

Você não pode estabelecer-se Absoluto.

E, portanto, sendo parte de uma evolução, de uma transformação, de uma Vibração, você permanece nesse
espelhamento (nessa projeção nomeada consciência), enquanto há consciência moral, enquanto há consciência do

«Eu sou», enquanto há um «Eu sou Um» (que foram, no entanto, certamente, para muitos de vocês, etapas
importantes, com um sentido importante e uma missão importante).

Mas compreendam, e apreendam que não há missão alguma.

Enquanto vocês procuram um sentido na encarnação, enquanto procuram um sentido em qualquer espiritualidade,
continua o «Eu sou» e continua a Ilusão e o efêmero.

Ser Absoluto não pode ser, em caso algum, uma crença nem um estado.

Mas só aquele que o realiza, para além de toda Realização, sabe disso.

Como dizia o Comandante (ndr: Omraam Mickaël AÏVANHOV), fechado em um saco – que ele chamou frasco – como
você quer conhecer o que está fora de seu frasco, qualquer que seja esse frasco?

Só a consciência crê poder encontrar-se.

Ela não se encontra, jamais, porque nada há a procurar.

O trabalho que vocês realizaram, no «Eu sou», permitiu instalar o que vocês nomeiam Canal Mariano (acesso à
Multidimensionalidade), mas não é, e em caso algum, o objetivo.

Esse objetivo é temporário, transitório e efêmero e não os faz, de modo algum, sair do efêmero.

O medo é o elemento motor: o medo da perda da individualidade, o medo da perda da personalidade, o medo do
neant.

Porque, de seu ponto de vista, o que vocês nomeiam neant é vazio, é absurdo, enquanto, de nosso ponto de vista, é
esse saco que é absurdo.

Os pontos de vista não são os mesmos.

Cada um tem sua Verdade.

Mas existe apenas uma Verdade Absoluta.

É claro, todos os princípios existentes nesse mundo, nesse saco de alimento, nesse saco de pensamentos têm uma
lógica que lhes é própria, baseada na Dualidade.

Outro olhar os faz mergulhar na Unidade – para além da Dualidade – e penetrar os espaços da não Dualidade,
realizando a Passagem do «Eu» ao Si.

Resta, agora, a Passagem ao não Si que é, eu os lembro, a única coisa que é Absoluta, Eterna.

A única Realidade.

Mas, enquanto estão – o que nomeiam, vocês mesmos – no caminho, vocês não podem revelar o que vocês São,
para além do ser.

Vocês apenas podem, perpetuamente, continuar.

E esse perpetuamento não é infinito: ele se repete como um círculo que gira em si mesmo (ou uma espiral, se
preferem), a partir do instante em que vocês saem do confinamento dito inicial.



Se eu tanto insisti no fato de que vocês não são esse saco, de que vocês não são qualquer regra que adotam, é,
efetivamente, aí que está o problema: vocês aplicam, pela consciência – a sua, onde quer que vocês estejam –

regras.

Essas regras permitiram construir algo.

Se posso tomar o exemplo, é como quando vocês colocam o concreto: é preciso uma cofragem [ndt: forma de
concreto armado].

Vocês olham a cofragem e continuam a cofragem.

Vocês observaram a construção do que estava na cofragem, com um sentimento de solidez, chamado o Samadhi, o
Si.

Mas, em definitivo, não há cofragem, nem concreto, nem nada do que vocês creem, percebem, sentem, imaginam.

Questão: a consciência do «Eu» está apagando-se, claramente, e o vazio apresenta-se, furtivamente (e a perda da
Presença, mesmo).

O mental agita-se, também, de modo agudo, assim como meus olhos (em estado meditativo).

Como permanecer nesse vazio, sem mover-se?

A resposta está no próprio enunciado de sua questão.

Quando se produz esse estado – que é nomeado a Infinita Presença ou Última Presença – aceite cessar de olhar e
de observar.

A aniquilação total da consciência deve fazê-la lembrar-se do que acontece quando você dorme: o mundo
desaparece, o observador desaparece.

Mas, é claro, logo ao acordar, você se esqueceu disso.

Exceto, talvez, nos primeiros momentos do acordar, quando você não sabe mais quem você é, nem em qual mundo
você está.

Se você se rememora desse estado, se você é capaz de ver, em você, esse momento do acordar (que é, de fato, um
adormecer), então, haverá continuidade.

A Infinita Presença do observador, que vive a Presença no «Eu sou», desaparecerá por si mesma.

Isso não é uma Passagem, mas uma constatação.

Porque, naquele momento, não há mais corpo, não há mais mental: resta-lhe o observador, o testemunho.

Mesmo este, deve aniquilar-se.

É claro, o mental – como eu disse – tem tendência a manifestar nesses momentos.

Se vocês são Absoluto com uma forma, então, naquele momento, há Passagens (do «Eu» ao Si e do Si ao Absoluto).

Mas a primeira vez, não é uma Passagem.

Portanto, não há marcador a procurar no que você vive, mas faça desaparecer o que se vive, pela própria refutação.

A parada da projeção, a parada da iluminação faz desaparecer o mundo.

E eu entendo por «mundo», tanto o mundo exterior como o mundo Interior.

Aí está o Absoluto.

E você compreenderá, naquele momento, a partir do instante em que isso É, que isso sempre foi, e que só a
perspectiva de sua posição – de seu ponto de vista – impediu-a de revelá-lo.

Essa espécie de aniquilação (esse grande vazio), tal como pode experimentá-lo a personalidade (o desaparecimento
e a Dissolução total) é Absoluto, qualquer que seja a evolução ou o futuro desse saco de alimento, como de

pensamentos.

Mas é preciso não mais observar, não mais olhar.

Nesse desaparecimento encontra-se a Verdade, e há apenas uma: ela é Absoluto.



Todo o resto são apenas projeções que lhes dão a crer e a viver experiências.

Essas experiências são fonte de prazer, são fonte de enriquecimento.

Mas como é que o que é perfeito, de todos os tempos, pode ser enriquecido do que quer que seja, uma vez que você
é Absoluto?

O observador deve apagar-se, como a luz apaga-se.

Quando a luz apaga-se, não há mais projeção.

Só há o Amor.

Mas não o amor, tal como vocês o projetam, esperam ou recebem: vocês passam do amor projeção/recepção, como
Amor, vocês mesmos.

O Absoluto, então, está aí.

A Onda de Vida (sua propagação, sua Liberação) conduziu-os, de maneira coletiva, a viver o que, em meu tempo, não
era realizável, coletivamente.

Aí está a grande diferença.

Quando os Anciões falam-lhes de Liberação, é a liberação das ilusões, que lhes dá a ver a Luz, a viver a Luz, a fazer
desaparecer o efêmero.

Tudo o que é efêmero e conhecido não pode ser a Verdade.

É muito difícil, para o «Eu», como para o «Eu sou», representar-se o que quer que seja.

Como alguns disseram, seu Reino não é desse mundo e, no entanto, vocês aí estão.

Então, é preciso fazer cessar a própria experiência.

Não é questão de pôr fim à vida, mas, efetivamente, de viver a Vida, coisa que não podem realizar e Ser, enquanto
vocês a projetam, em relação ao que quer que seja.

Porque vocês não são Livres.

Então, é claro, a personalidade vai dizer-lhes que ser livre é renunciar à encarnação: é um erro.

Sejam Livres, e esse saco ficará muito bem.

Ele não parará.

Ele viverá a Liberdade, porque vocês não estarão mais condicionados nem por sua história, nem por esse mundo,
nem por qualquer crença que seja, nem por qualquer Véu que seja.

Naquele momento (e unicamente naquele momento), vocês serão Livres e Autônomos, inteiramente.

Enquanto o mundo existe, vocês não são Livres.

O próprio princípio da Liberdade foi, sobre esse mundo, totalmente alterado, por uma frase que, no entanto, vocês
pronunciam sem parar: «amem-se uns aos outros».

Mas, o que é que ama um e o outro, se não são os apegos?

Porque, enquanto há outro, vocês estão separados, mesmo se defendam a Unidade.

É preciso, primeiro, não mais estar separado.

O outro não existe mais do que vocês.

E, no entanto, vocês estão presentes.

Mas é o olhar que deve mudar.

Vocês não têm que matar nem um, nem o outro.

Simplesmente, deslocar-se, colocar-se onde vocês devem estar: no que não é efêmero, nem condicionado, nem



condicionante.

Então, quando vocês são Absoluto, tudo isso é claro.

Não são as palavras que são balbuciadas, mas a Verdade Absoluta do que vocês São.

As palavras que eu empreguei – como mudar de olhar ou de ponto de vista – são, não se pode mais exatamente, no
que acontece.

Mas, enquanto vocês estão fechados no saco vocês não podem, mesmo, nem apreendê-lo, nem concebê-lo, nem
mesmo vivê-lo.

Eu repito que a refutação não é a negação ou a oposição e, ainda menos, uma reação.

Não é um jogo mental.

Enquanto vocês aderem a qualquer frase que seja, a qualquer crença que seja, a qualquer efêmero que seja, vocês
não são Absoluto.

O problema é que o «Eu» e o Si são persuadidos de que o Absoluto é a negação do «Eu» e do Si (a aniquilação
deles).

Mas isso não é verdade.

A refutação deles não conduz ao neant, mesmo se o sugira, mesmo se ele vá encontrar todos os pretextos para
afastar-se do Absoluto: é o papel dele e é o papel deles.

Não foi por acaso se vocês foram nomeados, alguns de vocês, os Liberadores.

Mas os Liberadores não são salvadores, nem socorristas.

Eles são, ainda menos, Testemunhos.

Eles são Transparentes.

Transparentes para o quê?

Para esse mundo.

Nada interfere neles, mesmo se possam manifestar uma personalidade.

Mas a personalidade deles não é a personalidade daquele que está no «Eu sou», porque um sabe que joga e o outro
não o sabe.

O que explica, certamente, do mesmo modo, que houve uma comparação – uma confrontação, tanto em vocês como
em seu exterior, sobre esse mundo – entre o «Eu» e o «Eu sou» (ou o «Eu» e o Si).

Do mesmo modo, hoje, alguns de vocês vivem a ruptura dos últimos apegos.

E isso, como vocês o chamam?

Se vocês são Absoluto, vocês não o chamam.

Vocês não o veem.

Se vocês estão no «Eu sou», podem ali colar todos os nomes que lhes passem pela cabeça.

Mas isso nada mudará.

Se vocês estão no «Eu sou», hoje, há, em vocês, a necessidade da experiência.

Não concebam, jamais, o Absoluto como um objetivo, porque ele afasta-se de vocês.

O Absoluto É, independentemente de vocês, quer vocês estejam no «Eu» ou no «Eu sou».

Superem isso.

Saiam dessa história de que há algo a procurar, de que há algo a encontrar.

Vocês têm, muitos de vocês, ancorado a Luz.



Vocês têm sido felicitados, porque mudaram a natureza do «Eu» para o «Eu sou».

O «Eu sou» é Liberdade, mas não é Liberação.

É o ponto de vista: há consciência ou não consciência?

O Absoluto não pode ser afetado nem pelas emoções, nem pelas feridas, nem pela morte, porque ele sabe, muito
bem, que nem a emoção, nem a ferida, nem a morte, jamais, existiu.

Isso os chama, ainda mais, a saber: de onde vocês olham?

Vocês se olham desse saco, desse mundo ou não?

Crer que, olhando desse mundo, vai permitir-lhes dele extrair-se, é uma ilusão.

A prova: é, efetivamente, um evento qualificado de exterior (que vocês nomeiam a Onda Galáctica, Cósmica, Solar,
pouco importa), que vem ajudá-los, mesmo se vocês tenham feito o trabalho.

Se não houvesse isso, vocês deveriam esperar o fim desse saco pessoal para serem Liberados, ao mesmo tempo
sendo Liberados Vivos.

Mas, enquanto vocês concebem que exista um apego a esse saco, aos seus pensamentos, às suas ações, a um
próximo (qualquer que seja), vocês não podem ser Liberados.

Isso foi chamado de diferentes modos: Abandono do Si, Renúncia, Sacrifício, Ressurreição.

Vocês podem ali colar todas as palavras, todos os conceitos, mas vocês não são um conceito.

Questão: em mim, não há mais questão.

Eu me deixo viver, mas os pensamentos continuam aí.

Refutá-los será suficiente para afastá-los?

Os pensamentos são o que eles são.

A partir do instante em que você interage nesse mundo, nesse saco, o pensamento está presente.

É diferente viver Absoluto, com uma forma, do que manifestar a personalidade e seus pensamentos, na vida comum.

Aquele que é Absoluto constatará que há pensamentos.

Esses pensamentos não terão qualquer tomada, nem na personalidade, nem no Eu sou e, ainda menos, no Absoluto.

O pensamento passa, nada há, portanto, a superar: apenas olhá-los passar, porque o Absoluto mostra que os
pensamentos não vêm de você.

Eles nascem e desaparecem, como as questões e as respostas.

São apenas jogos de interações e de reações.

O importante é saber se você está submisso aos seus pensamentos ou se seus pensamentos fazem apenas passar,
sem submetê-lo.

Não dê importância a eles: refute-os.

Mas isso não os fará desaparecer porque, como você quer comer se esse saco não lhe diz para comer?

Há, efetivamente, o pensamento de um apetite, ou de um comportamento, que estará aí.

A clarificação dos pensamentos faz com que, a partir do Absoluto com uma forma, os pensamentos não o
condicionem mais.

Os pensamentos servem para nutrir esse saco e essa vida, mas eles não são você.

Eles subsistirão, o que quer que você faça, exceto no Samadhi e exceto no momento em que você se recoloca no
Absoluto com um saco.

Não atribua, ali, importância, mas não os renegue: deixe-os passar e fique tranquilo.

O pensamento daquele que é Absoluto não tem qualquer ação, a não ser permitir a esse saco viver o tempo que ele



deve viver, e é tudo.

Aquele que está submisso aos pensamentos vai crer que deverá agir de acordo com esses pensamentos.

Ele vai chamar a isso intuição.

Nada tem a ver com a correção ou a falsidade do pensamento, mas, simplesmente: qual peso você atribui ali?

Qual lugar você dá aos seus pensamentos?

Enquanto há «eu», enquanto há «Eu sou», você está submisso aos seus pensamentos, exceto no estado de
Samadhi.

É o mesmo princípio do que aquele que é Absoluto e que vê onde está o confinamento, onde está o «eu», onde está
o «Eu sou», para ele, como para o que ele nomeia o outro.

Mas ele não é parte, ele não é mesmo mais o observador disso.

Ele os deixa passar.

Ele se serve deles, se eles são úteis para esse saco.

Mas, em momento algum, ele está submisso aos seus pensamentos, nem mesmo é afetado por eles.

O Absoluto em uma forma pode gritar.

Será que isso muda algo no que ele É?

Para aquele que escuta, sim.

Mas não para aquele que emite.

Porque ele emite de outro ponto de vista, para além de todo quadro, de toda referência e, sobretudo, de todo
condicionamento e, sobretudo, de toda crença.

É toda a diferença entre a verdade relativa e a Verdade Absoluta.

Aquele que é Absoluto exprime a Verdade Absoluta.

Como vocês dizem, no Ocidente: «eu e meu Pai somos Um», «o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que
vocês o fazem».

Essa Verdade é Absoluta, o que quer que vocês pensem, o que quer que emitam.

Porque aquele que exprime isso não está na reação.

Ele atua na interação, mas não é afetado, contrariamente àquele que vive o «eu» ou o «Eu sou».

Questão: enquanto não mais muita coisa desse mundo interressa-nos, é correto esforçar-se para implicar-se, ainda,
nesse mundo ou, efetivamente, deixar-se levar pelo fluxo desse desinteresse?

Cada Absoluto, na forma, cada Último Presente, em uma forma, é diferente,

A consciência, espontaneamente, apaga-se.

É claro, aquele que está estabelecido na personalidade, vai viver isso com horror.

Ele vai viver o fato de desaparecer.

Aquele que é Absoluto sabe, já, que nada desaparece, exceto esse corpo, exceto esse mental.

O desinteresse deve ser uma alegria extrema.

Porque aquele que é Absoluto não está no desinteresse, mas seu ponto de vista, Absoluto, dá-lhe a ver que é uma
ocupação, ligada à presença, ao aparecimento desse saco, dessa vida.

Mas ele não é essa vida, uma vez que ele é a Vida.

Toda a nuance – e ela é grande – está aí.

Mas alguns podem viver essa aniquilação.



Como você quer resistir?

Você é capaz de opor-se à sua morte?

Você é capaz de opor-se ao Absoluto?

Tudo está aí.

Enquanto você se opõe, há resistência.

Enquanto há resistência, há dualidade.

Mas, por vezes, o «eu» e o «Eu sou» são astutos, porque eles vão fazê-los crer que você é Absoluto para ter a paz.

Aquele que é Absoluto sabe-o, sem qualquer dúvida possível, sem questão e sem resposta, porque ele percebe,
simplesmente, que ele sempre esteve aí.

Ele não faz diferença entre um antes e um depois.

Ele toma consciência, tomando consciência.

É claro, aquele que está no «Eu sou» não pode aproximar-se, mesmo, da compreensão dessas palavras.

E ele gira em círculos.

O Absoluto não se põe mais a questão do interesse ou do desinteresse.

Ele vai deixar Ser, deixar fazer a Vida.

O que não quer dizer estar no desinteresse ou na não ação.

Mas a ação é conduzida pelo «eu» ou pelo «Eu sou», mas ele sabe que não é ele.

Aí também, vocês reencontram a noção de ponto de vista.

Onde vocês estão?

Quem faz o quê?

Quem reage e que age?

É isso que é preciso resolver.

Mas, quando isso é resolvido, vocês constatam, com estupefação, que ele sempre esteve aí.

Isso não apareceu um belo dia.

Vocês é que estavam afastados disso, por medo, por apego, por resistência, por adesão a crenças.

A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos.

O que vocês veem são apenas projeções, histórias, memórias, ilusões.

No entanto, revelar isso não põe fim ao saco, mas muda-os, radicalmente, de ponto de vista, coloca-os além de toda
lei desse mundo.

O Absoluto não conhece qualquer lei.

Ele é Amor, mas não o amor que vocês imaginam.

Questão: a Onda de Vida tem por papel suprimir o observador?

A partir do instante em que não há mais resistência, a partir do instante em que o medo desaparece, a partir do
instante em que o sentido de um papel, de uma missão ou de uma função desaparece, a Onda de Vida não é mais

vista, nem vivida: ela é sua própria natureza.

Assim, portanto, superando e transcendendo a percepção da Onda de Vida, que se traduz pelo Êxtase (que nada tem
a ver com um desejo ou um prazer), naquele momento, a Onda de Vida conduz à Infinita Presença.

A revelação e a superação dela fazem-no perceber, no «Eu sou», que você é o não Si.



Não antes.

É, portanto, de algum modo, o que vocês podem nomear uma forma de preparação, uma antecipação do que vocês
São, em Verdade.

Sem Onda de Vida, vocês não são Liberados, vocês são Realizados.

Vocês serão Liberados, em um momento coletivo, que põe fim à ilusão coletiva.

Mas as circunstâncias não são as mesmas, conforme o Absoluto é o que você É ou conforme você crê perseverar e
permanecer até esse momento.

É preciso, efetivamente, esquecer-se de si mesmos, desaparecer, totalmente.

Isso não quer dizer nada mais fazer, mas deixar fazer.

É a não implicação, no sentido o mais nobre, não como uma negação, não como o fato de recusar, mas,
efetivamente, de não mais estar no mesmo lugar, de mudar de ponto de vista.

Porque seu ponto de vista Absoluto não será mais ligado a esse saco, a essa pessoa, aos seus condicionamentos, às
suas feridas, à sua história, mas, efetivamente, a outra coisa.

Mas, enquanto vocês creem procurá-lo, vocês não o encontrarão.

É todo o resto, que é chamado efêmero, que deve desaparecer.

Não é uma ação, eu diria que é uma não ação, mas essa não ação não os impede de agir na vida.

Ela lhes desvenda, simplesmente, quem vocês São, para além do ser, para além dessa vida.

Questão: a Onda de Vida é a trama do Absoluto, do manifestado e do não manifestado?

Ela é a trama, o suporte, a manifestação, como a não manifestação.

Efetivamente.

E isso tem por nome Amor.

Mas não o Amor vivido na coroa radiante do Coração, mas o Amor que não tem mais qualquer noção de pessoa, de
ser, de indivíduo, de história.

É o Absoluto.

A Onda de Vida concorre para o desaparecimento da pessoa.

Porque essa pessoa não é mais identificada a qualquer medo, a qualquer limite, a qualquer papel, a qualquer missão,
porque tudo isso é superado e transcendido.

Não há mais qualquer sentido do «eu», o que não quer dizer que o «eu» desaparece.

A Onda de Vida, como vocês sabem, é ligada à Liberação da Terra e do Sol.

A própria Terra é uma projeção, ou uma emanação, como lhes foi dito, ligada, em ressonância e em espelho, a Sírius.

Mas o que é Sírius, para o Absoluto?

Ainda uma história, ainda uma lenda, ainda uma memória, mesmo livre.

Mudem de ponto de vista, aí também.

Tornar-se a Onda de Vida não é olhá-la viver-se; é, aí também, superá-la para transcendê-la.

Porque, naquele momento, vocês vivem a Essência de quem vocês São, nesse saco, para além desse saco, ou seja,
o Êxtase, que nada tem a ver com a Alegria.

O Êxtase é sua natureza.

A Alegria é uma projeção.

Não vejam, aí, qualquer noção negativa, é, simplesmente, um ponto de vista diferente.



Questão: eu vivi um início de dissolução com um amigo.

A surpresa e o incômodo fizeram-me retrair-me.

Você pode iluminar-me?

No próprio enunciado de sua experiência, o que aconteceu?

O medo esteve presente.

O que você nomeia, pudicamente, um incômodo, é um medo do próprio desaparecimento do «eu» e do «Eu sou».

Isso assinala um apego à forma, um apego a uma identidade.

Enquanto há apego a uma identidade, vocês não podem ser o outro.

Não pode, portanto, haver dissolução.

Vocês podem comungar, mas não podem dissolver-se, porque mantêm o sentido de uma presença, o sentido de um
observador, vocês não aceitam tornar-se o outro, que vocês São, em Verdade.

Vocês mantêm uma separação.

Isso faz parte, efetivamente, da experiência.

O Canal Mariano, e Maria, ou outros Arcanjos não são vocês.

Vocês vivem Comunhões que os aproximam do Êxtase, mas, enquanto vocês não são o outro, enquanto o sentido de
uma identidade não desapareceu, vocês estão, ainda, observando, vocês são o Testemunho.

Tornar-se o outro não é um jogo de palavras, nem uma crença.

É o que vocês São, em Verdade, desde sempre.

Para isso, é preciso deixar o lugar, o sentido do Acolhimento.

Mas esse Acolhimento não é a persistência daquele que acolhe, mas o desaparecimento daquele que acolhe, que
aceita tornar-se o outro, que não é mais, portanto, o outro, mas que é o mesmo.

Enquanto há medo há resistência.

Porque isso quer dizer que vocês estão apegados à sua história, à sua pessoa, ao seu corpo e, portanto, que há ego
e resistência.

Mesmo isso não tem que ser julgado, mas, simplesmente, ser olhado.

Todo sentido do «eu» deve desaparecer.

A Onda de Vida, a Comunhão, a Fusão, a Dissolução, o Fogo do Coração: todos esses efêmeros são destinados a
facilitar, como eu o disse, a tarefa.

Até o momento em que vocês percebam que não há qualquer tarefa.

A única tarefa é vocês mesmos.

São apenas jogos de projeção.

E vocês aderem, permanentemente, a isso.

Mas as experiências efetuadas, por sua intensidade e por sua novidade, podem conduzi-los a soltar isso, ou seja, a
não mais ser o Testemunho, o observador, a não mais ser vocês, a tornar-se o outro e, finalmente, aperceber-se de

que não há nem um, nem o outro.

E, aí, o Absoluto É.

Vocês veem, enfim, claramente, para além de qualquer visão.

Porque vocês são Transparentes.

Sendo Transparentes, vocês não podem mais interagir com o que quer que seja.



Vocês não são mais afetados.

Então, para alguns, isso vai traduzir-se como um sentimento de desaparecimento, de anestesia ou de hiperestesia.

Mas não parem aí, tampouco: vão além.

Vão até o extremo, até que vocês vivam que não há qualquer extremo, nem mesmo um início e, ainda menos, fim.

Porque vocês são o que estava aí, antes do nascimento, após a morte, que sempre esteve aí, antes da existência dos
planetas, das estrelas, das Dimensões.

Vocês são isso.

Mas ser isso é pôr fim às ilusões, a todo efêmero, a toda crença de que vocês evoluem, de que vocês devem
melhorar, de que vocês têm algo a conduzir.

Mas ser Absoluto não os impede de conduzir o que quer que seja.

Simplesmente, aí também, olhem: é o ponto de vista que não é o mesmo.

Ou vocês estão confinados, ou estão Liberados.

À primeira vista limitada, isso nada muda.

Mas, é claro que isso nada muda, porque o Absoluto nada tem a mudar, uma vez que, como eu disse, ele sempre
esteve aí, antes mesmo que vocês existissem em um saco.

Viver isso é superar e transcender, sem ocupar-se disso, toda história, toda memória, todo medo, todo sofrimento,
toda morte.

É restabelecer-se no que vocês São, de toda a Eternidade.

Questão: não tendo questão, eu posso receber o que você tem a comunicar-me.

O que eu tenho a dizer-lhe não é uma comunicação.

É, como eu disse no preâmbulo, uma Vibração, bem além de todo sentido inteligível, bem além de todo sentir e de
toda percepção que lhe é própria.

Se você não se coloca mais na posição daquele que escuta, na posição daquele que ouve, mas, unicamente, além de
todo observador, há uma ressonância que se cria nesse mundo, entre você e eu, até o momento em que seu ponto
de vista o faz viver que não há você e não há eu, que o leva a ir além do olhar, além da história, além, mesmo, do

instante presente.

A partir do instante em que todo sinal cessa, então, o Absoluto está aí.

Não é, portanto, uma comunicação, porque a comunicação parte de um ponto a outro.

É isso, na aparência e, unicamente, na aparência, porque há um sinal que é emitido, de lá, onde estou, para aí, onde
você está.

E esse sinal que é emitido de um ponto a outro, há ressonância, mas há, também, interpretação.

O próprio sentido da ressonância, a própria interpretação deve deixar lugar para a vacuidade, primícias ao Absoluto.

Em um primeiro tempo, você observa, escutando ou ouvindo, como eu disse.

Mas se você aceita ir além disso, você se aperceberá de que não há um ponto e outro, de que não há distância, de
que não há comunicação, nem mesmo relação.

Há Absoluto, a partir do instante em que cessam o Testemunho, o observador e a própria observação, a partir do
instante em que você considera que não há mais sujeito e objeto e, ainda menos, dois sujeitos.

Naquele momento, nada mais há a comunicar.

O Absoluto não se comunica, mas, para aquele que está no limitado, isso pode chamar-se uma comunicação, com
palavras, com Vibrações, com questões e respostas.

Mas, após isso, em definitivo, há o Absoluto, que não é nem função da questão, nem da resposta, nem de um, nem
do outro, nem do sujeito, nem do objeto, nem do que é veiculado pela Vibração.



Questão: na expressão «o corpo, a alma, o Espírito», o que é o Espírito e qual é sua relação com o Absoluto, se há
uma?

O corpo é o saco de alimento.

A alma e o Espírito são sacos que permitem a experiência e a projeção.

O Espírito seria o «Eu sou».

O Espírito não pode conduzir ao Absoluto, uma vez que, mesmo esse Espírito, deve ser entregue ao Absoluto: «Pai,
eu entrego meu Espírito entre suas mãos».

É o abandono de toda vontade própria, de todo sentido de identidade, de todo sentido de identificação, de toda
veleidade de confinamento, de delimitação.

O corpo, a alma e o Espírito representam uma Unidade.

A Unidade não é Absoluta, porque o Absoluto contém tanto a Unidade como a Fonte, como todo o resto.

Assim, portanto, o que você É não pode ser condicionado pelo corpo, a alma e o Espírito, porque corpo, alma e
Espírito necessitam de um observador, um Testemunho.

Se isso desaparece, o Absoluto é.

Não antes.

Não pode existir qualquer relação, qualquer ressonância, mas pode-se dizer, contudo, que o corpo, a alma e o
Espírito são inclusos, de algum modo, no Absoluto.

Tudo depende, aí também, do lugar – que não é um lugar – onde você se coloca.

Ou você se localiza, ou você não está mais localizado.

É o desaparecimento do observador: o momento em que é chegado para viver a não consciência ou a-consciência.

A consciência concerne à alma e ao Espírito.

A não consciência ou a-consciência não é mais concernida pelo corpo, a alma e o Espírito, em qualquer de suas
experiências (confinada ou não).

Questão: eu experimento uma espécie de dormência e, quando pergunto ao meu mental: «quem sou eu?» há cada
vez mais dificuldade a responder-me.

Ao oposto, se eu o faço repetir: «eu sou Absoluto» eu não o vejo reagir, mas, contudo, eu não vejo subir a Onda de
Vida.

Mas, como você pode imaginar dirigir-se ao seu mental?

Você crê que é ele que vai fazê-lo viver o Absoluto?

Ele vai tudo fazer para afastá-lo dele.

Ele vai fazê-lo repetir: «eu sou Absoluto».

E isso pode durar uma eternidade, porque você considera que é seu mental que vai conduzi-lo ao que você É.

Como você pode crer, ou mesmo imaginar, algo assim?

A refutação não é uma afirmação.

Não é porque você vai repetir: «eu sou Absoluto», que você vai sê-lo, porque, quem repete, se não é o mental?

A refutação nada tem a ver com isso.

Refutar o efêmero é a solução.

Mas dirigir-se, você mesmo, ao seu próprio mental, é uma inversão total, ou seja, seu «eu sou» dirige-se ao seu
«eu».

Como é que, nesse sentido, poderia existir qualquer Absoluto?



Enquanto há essa busca, enquanto há essa crença, nenhuma Onda de Vida pode aparecer.

O único modo é Abandonar-se, a si mesmo.

O único modo de Abandonar-se a si mesmo é a refutação, e não a afirmação.

Afirmar: «eu sou Absoluto», tal como você diz, é a demonstração perfeita de que você não é Absoluto, enquanto é o
que você É.

A afirmação mental – como se dirigir ao seu próprio mental – nada quer dizer, e não implicará qualquer modificação
do que quer que seja, porque o lugar no qual você se coloca é, deliberadamente, o «eu» ou o «Si»: esse «eu» ou

esse «Si» que se dirige a ele mesmo.

O pensamento positivo continua um pensamento.

Esse pensamento positivo age no âmbito do «eu», mas nenhum «eu» o fará descobrir o que você É.

A prova, é que você não o vive.

A Onda de Vida necessita de soltar o pensamento positivo, ou seja, a vontade.

Enquanto você quer e crê em algo, ela não acontecerá, jamais, porque você está, ainda, em uma perspectiva linear
de crer que há uma evolução, que há algo a melhorar, e você se põe, a si mesmo, na distância, criando um objetivo

ilusório, um caminho ilusório.

É claro que a Onda de Vida não pode nascer nessas circunstâncias.

Ela apenas pode nascer se você está Abandonado, primeiro, à Luz e, em seguida, a si mesmo.

Você procura colocar-se no observador, mas não é, mesmo, o observador ou o Testemunho do Si, mas do «eu»:
você se espelha, a si mesmo, em si mesmo.

Há, nesse nível, o que vocês nomeiam uma ferida narcisista.

Essa ferida narcisista o faz considerar que é o «eu» que deve viver a Luz e que há algo a incorporar, mantendo o
«eu».

Eu posso apenas dizer o que eu já disse: esqueça-se.

Enquanto você crê ser uma pessoa, você continua ela e, sendo uma pessoa, há uma separação, uma divisão, um
afastamento que apenas existe em seu mental.

Então, como você pode dirigir-se ao seu próprio mental?

Vá, antes, ao sentido da confusão.

Se seu mental está confuso, isso quer dizer que ele rende as armas.

Você o observa, por momentos, render as armas, e você volta a nutri-lo, no instante seguinte, repetindo a ele: «eu
sou Absoluto».

Você pode repetir isso muito tempo.

O Abandono do Si é não mais exercer o mínimo pensamento positivo, não mais querer o que quer que seja.

Você quer fazer coexistir, do mesmo ponto de vista, o «eu», o Si e o Absoluto, mas o Absoluto não pode estar,
enquanto o «eu» e o Si não desapareceram.

Você não desapareceu.

Você mantém uma forma de presença, não tanto como observador que ainda não desapareceu, mas no que eu
nomeei essa ferida narcisista.

Tente, simplesmente, lembrar-se do que você era antes de ter o sentido de uma pessoa, antes de três anos (ndr: a
idade de três anos).

Você deve chegar ao estado do sono, ou seja, aquele em que você não existe mais.

Ora, repetir: «eu sou Absoluto» mantém a ilusão.



É seu mental que lhe ditou essa conduta, fazendo-o crer que você ia ali chegar.

Mas isso é impossível.

Eu posso apenas repetir-lhe: esqueça-se e refute.

Refutar não é afirmar. Eu repito.

Questão: Ser o receptáculo de minhas Irmãs Estrelas, e Irmãos Anciões, e dos Arcanjos, e de você, BIDI, e irradiar
seu Amor Absoluto, sem qualquer participação de minha vontade e a nenhuma direção.

Estar em minha Presença sonora do Universo, sem ali prender-me.

Estar na Onda de Vida que me percorre, sem ali atribuir importância.

Sentir o Amor de meu Coração queimar ao Infinito.

Seguramente, resta-me a paciência para tornar-me Absoluto.

Quando você diz tudo isso, e quando demonstra o que vive, isso é a Última Presença.

Eu poderia dizer, simplesmente que, tendo observado e vivido tudo isso, com toda a Alegria manifestável e
manifestada, quando você acolheu, em si, Anciões, Arcanjos ou eu mesmo, resta-lhe fazer desaparecer – sem o

querer – o Observador que viveu e constatou tudo isso.

Nada mais há a empreender.

Eu repito (como disseram outros Anciões): fique tranqulio, nada mais queira, nada decida, deixe instalar-se o que
você É.

Isso necessita, de você, nada mais do que desaparecer, ou seja, fundir-se em um Ancião, em uma Estrela, em um
Arcanjo, em mim, em quem você quiser, em seu duplo, em KI-RIS-TI, isso não tem qualquer importância.

Nesse momento em que se manifesta o que você nomeia uma Presença (em seu Canal Mariano ou em seu Coração,
ou nos dois), esqueça-se.

Nós não estamos mais, unicamente, na refutação, mas no desaparecimento do Si.

Aí, você é o que você É, Amor Absoluto, sem qualquer dúvida possível.

A partir do instante em que você para de fazer, a partir do instante em que você para de ser, o mundo desaparece
(como você desaparece) e, quando tudo desapareceu do efêmero, resta o Absoluto.

Você se tem na Infinita ou Última Presença.

Resta apenas finalizar – se posso exprimir isso assim – sua própria Presença, fazer desaparecer o Testemunho,
aquele que viveu todas essas Graças.

Porque você não tem que vivê-las, unicamente.

Porque ela é sua Natureza: graça Absoluta.

Ela, portanto, o fez sentir – por suas experiências, pelo que você me pergunta – que lhe resta render o último efêmero
– o Testemunho, a própria consciência – justamente, fazendo cessar toda projeção, toda ideia, toda sensação, toda

experiência.

Naquele instante, e a partir desse instante, você será o que você É, de toda a Eternidade: Absoluto.

Lembre-se de que há passagens do «eu» ao Si, do «eu» ao «eu sou», mas que não há passagem entre o «eu sou» e
o Absoluto.

É a refutação do «eu» e do «eu sou» que deixa aparecer o que é, de toda a Eternidade, o que você É, para além do
Ser, para além da consciência, para além de toda experiência.

Se você para, se você desaparece, então, Absoluto você aparece, porque ele jamais desapareceu.

Coloque-se a questão de quem observou, quem viveu tudo isso?

Efetivamente, aquele que esteve imóvel, para além do Testemunho e do Observador.

Eu diria: translade o ponto de vista.



Suprima todo olhar.

Nada mais há a fazer, nada mais a empreender.

Isso se chama: «ficar tranquilo», além, mesmo, do Observador.

A Infinita Presença.

Pela dormência do corpo, pelos Sons, pelo Canal, pela Onda de Vida, pelo Fogo do Coração, pelo Kundalini (como
eu disse) devem ser transcendidos, superados, o que lhe dá a Ser, além de toda percepção e de toda consciência, ou

seja, estar no não Ser, o que você É.

Você é, de algum modo, o apoio e a Essência de todas as experiências do mundo, como as suas.

Se você se apreende disso, você se desapreende de todo o resto.

E aí, você verá que tudo está aí, já, assim como o que foi desenvolvido, que tudo o que foi sintetizado, que o
conduziu a viver suas experiências, a descobrir alguns estados.

Hoje, é-lhe pedido para ir além de todo estado, sem mover-se.

Então, permanecendo assim, sem esforço, sem sentido do «eu» ou do «eu sou», você será apreendido pelo que você
É.

Mas você, você nada mais apreenderá.

Questão: o Aïn Soph [(*) do hebraico: Sem Limites - é o Todo Supremo da cabala] é o Absoluto?

Trata-se do Aïn Soph Aur, além do Aïn, além do Aïn Soph.

O Absoluto é o Parabrahman.

O Aïn Soph é o Brahman.

Pode-se dizer que o Parabrahman (ou o Aïn Soph Aur) contém o Aïn Soph ou contém o Brahman.

Mas são apenas conceitos, apenas palavras.

Não seja tributário das palavras, porque toda palavra é um conceito, toda palavra é uma projeção na ilusão.

O perigo do conhecimento está aqui: é tomar o conhecimento pela vivência.

Nenhum conhecimento pode ser uma vivência, mas a reapropriação de uma vivência, através de uma terminologia,
uma língua, uma linguagem, uma crença.

Enquanto você tem necessidade de identificar – e, do mesmo modo, enquanto você tem necessidade de nomear uma
pessoa, um conceito, uma ideia – o Absoluto não pode estar.

O silêncio do que é nomeado, o silêncio dos conceitos, como o desaparecimento da pessoa são elementos
essenciais, que permitem ao Absoluto – que sempre esteve aí, eu o lembro – revelar-se, desvendar-se, porque é o

que você É.

Nenhum conceito, nenhum conhecimento leva-o ao Amor e, aliás, nas Escrituras do Ocidente, isso foi dito por
numerosos místicos.

O conhecimento é uma projeção, ele está na antítese e ao oposto da simplicidade, porque todo conhecimento é uma
projeção e, portanto, pertence à ilusão.

Você não pode conhecer o que você É.

Você não pode encontrar o que você procura.

Apenas a partir do instante em que você cessa a busca, a procura – ou imagina que tem algo a encontrar – a partir do
instante em que você para os conceitos, é que o Absoluto está aí.

É preciso esquecer-se de tudo isso.

Enquanto há necessidade de nomear, enquanto há necessidade de referir-se ao que quer que seja, você não pode
ser Absoluto, porque a consciência está em ação e a ação da consciência é a de ter-se fora do Absoluto, de apoiar-se

no Absoluto, mas, em caso algum, permitir o Absoluto.



Assim, portanto, é essencial fazer desaparecer todos os conceitos, todas as crenças, todas as trapaças da
espiritualidade, que são apenas desvarios, apenas passatempos, apenas divertimentos.

Isso não é para renegar porque, frequentemente, foi o que lhes permitiu chegar aí.

Mas aí, agora, para ser Absoluto, não há qualquer lugar aonde chegar, qualquer parte na qual procurar, qualquer
parte na qual encontrar.

É apenas o movimento que deve parar, não como a expressão de uma vontade, nem de um mental, mas no fato de
que tudo para, a partir do instante em que você não procura mais os conceitos, nem as palavras, nem o que quer que

seja.

Então, o Absoluto está aí.

Questão: você me disse: «há etapas para a observação lúcida».

Eu aceito e refuto esse comando de aderir à necessidade do outro, seja de servir de vítima, algoz ou salvador.

No testemunho, eu me desengajo, por vezes na paz, por vezes, ainda, na inquietação da vítima de mim mesmo,
pouco importam os papéis interpelados.

O desafio é o de desapreender-me, de passar outro do que sempre fez parte da falsificação das relações.

Você tem uma opinião para fortalecer-me em minha posição, porque os testes são, é claro, a cada instante.

Qual é a questão?

Onde está a questão?

Eu vejo apenas afirmações.

Eu vejo apenas «eu».

Eu vejo apenas o sentido de uma identidade: eu e o outro, eu e minha vida.

Há, indiscutivelmente, a vontade de colocar-se ao centro.

Mas não o centro imóvel: o centro que leva a si e, portanto, à instalação do Si.

Há, de qualquer forma, um progresso.

Há, de qualquer forma, uma progressão, mas o Absoluto não pode ser, de modo algum, uma progressão, nem uma
aceitação, nem mesmo uma superação.

Esqueça-se de tudo isso, esqueça-se de toda história, de todo sentido de uma pessoa, de todo sentido de uma
identidade.

Você não tem qualquer meio – através disso – de ser Absoluto, porque dizer: «aceitar renunciar aos próprios
sofrimentos» faz desaparecer os sofrimentos?

Não, porque você se coloca no mesmo nível.

Essa lucidez tem etapas, mas nenhuma etapa é Absoluto.

Tudo traduz, sem exceção, uma mudança de olhar, mas que o mantém ao centro de si, ao centro de uma identidade.

O Absoluto está ao centro de tudo, mas não ao centro de uma identidade, nem de uma pessoa.

Há – por isso, por essas palavras – o sentido de uma afetação a si mesmo, a necessidade de uma apropriação e não
de uma restituição: o medo de desaparecer.

Há, portanto, algo que é mantido, algo que não é solto, algo que mantém, artificialmente, o sentido de uma presença,
o sentido de um «eu sou», uma consciência.

Todas essas etapas lúcidas devem ser refutadas.

A refutação acompanha-se da Onda de Vida.

Ou, então, o Abandono do Si é tal que o Canal Mariano, as Presenças estão aí, tanto em vocês como ao seu lado.



Mas, para isso, o «eu», o Si devem desaparecer.

Há, portanto, novamente, para além dos estados lúcidos, uma forma de reposicionamento em um centro que não é
mais você, nem o «eu sou», em um centro que está além daquele que olha, daquele que viu etapas, daquele que

compreendeu, daquele que apreendeu.

Vá além de tudo isso e você encontrará a Paz: não aquela ligada a uma satisfação ou a uma lucidez, mas,
efetivamente, ao Absoluto.

De qualquer forma, você se coloca à distância do que você É, ao centro, não de si mesmo, mas ao centro de tudo.

Assim, você mantém, sem o querer, a distância entre o Tudo e Você.

É isso que há a ver.

Tornar-se Transparente é não mais ser, é não mais interferir, é deixar estabelecer-se o que você É.

Questão: a noite passada, eu vivi, pela primeira vez, a Eternidade.

Era a Paz verdadeira, a plenitude do silêncio.

É isso a Morada de Paz Suprema, Shantinilaya?

É isso o Absoluto?

Ou é, ainda, o Si?

Shantinilaya é a tradução do Absoluto.

É, de algum modo, se posso exprimi-lo assim, a barreira ilusória entre a Infinita Presença e o Final ou o Absoluto.

É a coloração do Absoluto.

A partir do instante em que Shantinilaya é tocado, o Absoluto está aí, realmente, para você.

Se ele está, você vai constatar que deixa esse corpo viver, esses pensamentos passar, que você não sabe mais ser
afetada pelo que vivem esses diferentes sacos, porque você É Eternidade, porque você é Shantinilaya.

E aí, efetivamente, o olhar mudou.

As consequências disso serão múltiplas.

Observando as consequências, a partir do «eu» ou do «eu sou», aparecer-lhe-á que você não é mais afetada e,
também, que você poderá passar, com uma facilidade cada vez mais evidente, da ação do jogo da vida desse mundo

para a contemplação do Si, para Shantinilaya, sem qualquer dificuldade.

Aí está a verdade Absoluta.

Questão: Basculamento. Isso me parece diluir.

Você pode pôr-nos em uma forma de Luz clarificada?

O melhor dos Basculamentos que você conhece é a cada dia: é o momento em que você dorme e o momento em que
acorda.

Você Bascula, de uma consciência para outra coisa.

Isso é um Basculamento.

O Basculamento não concerne ao Absoluto.

Contudo, você pode ali encontrar elementos apreciáveis, que lhe permitem conceituar – mas não vivê-lo – o
Basculamento.

É, por vezes, a Reversão – passagem de um estado a outro – porque, tanto no Basculamento como na Reversão, há
um ponto de apoio: o «eu» ou o Si.

No Final ou no Absoluto não há mais qualquer ponto de apoio, é toda a diferença.

Não se Bascula no Absoluto: o Absoluto já está aí.



Reverte-se ou Bascula-se do «eu» ao Si, transpondo uma porta, revertendo um triângulo elementar, revertendo a
alma do ponto de vista do corpo ao ponto de vista do Espírito.

Mas o Absoluto contém, absolutamente, tudo isso.

Ele não pode ser, em caso algum, um Basculamento, mas, efetivamente, a parada do movimento, a parada de toda
dinâmica, a parada de toda percepção e de toda sensação.

O Basculamento é o mecanismo que conduz a consciência a viver os diferentes Samadhi: passar da consciência
comum a Turiya, mas Turiya não é Shantinilaya, não é um Basculamento.

É, justamente, o momento em que tudo está imóvel, no qual nada mais pode Reverter-se, no qual nada mais pode
Bascular.

É quando a Presença desaparece.

Você pode assimilar isso a um Basculamento, mas o Basculamento tem um ponto de apoio.

Mesmo se é passível de sobreposição.

A passagem do estado de vigília ao sono pode ser chamada Basculamento, mas, quando você está no sono e
acorda, o que é que Bascula?

É o movimento – se posso dizer – inverso.

Fazer desaparecer o Basculamento, ficando tranquilo, permite ser Absoluto.

Isso não é nem um Basculamento, nem uma Reversão, mas, bem mais, a evidência que se manifesta diante de você
e em você, que não o faz mais depender de uma oscilação, de uma alternância, mas, efetivamente, do que foram

nomeadas passagens de um ao outro.

Essas passagens de um ao outro se manifestam, claramente, como uma percepção ou uma não percepção.

Mas algo se moveu, enquanto você não se movia.

São as passagens do «eu» ao Si, do Si ao Absoluto, do Absoluto ao «eu», uma vez que ele está aí, revelado, uma
vez que seu ponto de vista está dentro, e não mais fora.

O Basculamento não concerne ao Absoluto.

Quando você passa da vigília ao sono, há Basculamento.

Quando você passa do sono ao despertar ou à vigília, mesmo se isso possa ser percebido como um Basculamento,
não é mais um Basculamento.

É uma mudança de posição da consciência, o cruzamento de uma Porta.

Mensagem do Venerável BIDI, primeira parte, do dia 13 de julho de 2012,
publicada pelo site francês AUTRES DIMENSIONS

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1515
Tradução para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br

Bidi - 13 de julho de 2012 - Parte 2

Áudio da Mensagem em Francês

http://2.bp.blogspot.com/-WzPrpJ4c-xg/UXH3yOA4loI/AAAAAAAABFc/SYcyMuZzCCQ/s1600/ONDADAVIDA.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-f0H7AUZOt_A/UANLvmXbMrI/AAAAAAAACw0/bNc2m1QIKbI/s1600/bid2i.jpg


Link para download: clique aqui

Questão: quando uma questão vem, acontece-me de esquecê-la no instante após ou, então, de dizer-me que não é
importante.

Isso flutua, por vezes, ser um cérebro vazio e não mais ter vontade, mesmo, de procurar compreender.
São as primícias de um Abandono total, antes do Basculamento?

O fato de ver a inutilidade de seus próprios questionamentos é a primícia do Abandono do Si.
E, portanto, efetivamente, o que é vivido é um Basculamento.

É o momento em que todas as questões que possam surgir, em sua consciência, em seus pensamentos, permitiu-lhe
vê-las como, estritamente, nada mudando no que você É.

O fato de que essas questões desaparecem ou que, por vezes, você se diga: «para quê?», basta para afastar os
pensamentos, para torná-los ineficazes em seu Eu Sou.

E isso é, efetivamente, o Basculamento, não para o Absoluto – o que é impossível – mas, efetivamente, o último
Basculamento do Eu Sou à Infinita Presença.

É o momento em que há, efetivamente, no Eu, o aparecimento de «para quê?», que não é uma demissão, mas,
efetivamente, substituir as questões em seu sentido primeiro, ou seja, um questionamento sobre uma causalidade:

causalidade que pertence, de maneira permanente, ao efêmero.
No Absoluto não pode existir a mínima questão.

A Vida vive-se na Paz, na Alegria e, sobretudo, no Êxtase, no qual toda questão que possa aflorar não interessa mais
do que a própria causalidade: «onde se encontra a chave da porta», e não mais «onde é meu caminho» e, ainda

menos, «onde é a Porta Interior».

As questões permanecem no domínio da causalidade imediata da vida desse saco de alimento e desse saco mental,
mas não interferem mais, de modo algum, na própria consciência, no Eu Sou.

Apenas o «eu» pode ser implicado, como uma ação ou uma atividade do mental, necessária, por exemplo, para
conduzir um veículo.

Mas as questões apagam-se por si mesmas sobre o sentido da vida, sobre o sentido da Presença ou da Ausência.
Isso traduz, efetivamente, o basculamento do Eu Sou à sua última manifestação, chamada Infinita Presença.

Há, portanto, seguramente, no próprio mecanismo das questões que vocês colocam, uma orientação sobre a situação
de seu ponto de vista.

Se suas questões, destinadas à causalidade, exercem-se em uma causalidade espiritual, vocês estão muito longe do
Absoluto, ou ele está, antes, muito longe de vocês, devido ao seu próprio afastamento.

Porque, mantendo um questionamento no próprio sentido de sua vida, ou sobre questionamentos ditos espirituais,
vocês mantêm uma distância artificial entre o que vocês São, em Verdade, e o que vocês manifestam.

Enquanto há questão e resposta, como nós o fazemos, não pode haver Absoluto: há aproximação ou afastameto,
segundo o ponto de vista que é o seu e que é o meu.

O Absoluto não conhece qualquer questão.
O Absoluto é evidência.

Ele não se mistura com o que ele contém, ou seja, o relativo.
Se vocês se questionam sobre seu passado, sobre suas relações, sobre seu futuro, sobre o amanhã, em uma

diligência espiritual, vocês trapaceiam a si mesmos.
Vocês não têm mais necessidade de uma trapaça exterior, vocês se divertem na ilusão.

Quando o Absoluto está aí, desvendado, revelado, não pode existir questão.
Quando o Duplo toma-os, o que pode existir como questão, aqui, nesse corpo?

A questão pode chegar após a vivência.
Se ela chega durante a vivência, a Comunhão, a Dissolução, a Onda de Vida, tudo para.

É nesse sentido que se diz a vocês para ficarem tranquilos, nada fazer, nem mesmo mais observar, nem ser o
Testemunho.

Em contrapartida, coloquem-se todas as questões que quiserem para comprar uma roupa, mas vocês não são a
roupa.

Vocês não são, mesmo, quem está na roupa.
O que vocês São não requer qualquer questão, porque é uma evidência e, a partir do instante em que vocês o São,

mais nenhuma dúvida, mais nenhuma interrogação pode nascer.

Vocês estão além do «eu», além do Si, além da causalidade.
Vocês são a Graça.

A Graça não se interroga, jamais, a si mesma.
Enquanto vocês têm a impressão de evoluir, de progredir, de aproximar-se ou de afastar-se, vocês continuam na

causalidade, na ação/reação.

No Absoluto há o que vocês São, por Essência e por Natureza.
Todo o resto é supérfluo.

O questionamento sobre o espiritual é apenas uma trapaça.
Questionar não é refutar.

Quando vocês São Absoluto, vocês o sabem, porque vocês o vivem.
Nenhuma interrogação pode nascer sobre o que vocês São.
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A interrogação é, já, uma tomada de distância, a percepção de uma distância, de um objetivo, de algo a encontrar, a
buscar, a explorar.

É quando todos esses jogos cessaram que o Absoluto É.

Questão: cada vez mais, eu me sinto como uma boia sobre o mar, sem bússola nem compasso.

Eu voltarei a uma frase que é chave, porque ela corresponde, muito exatamente, ao que você descreve.
Você disse ser uma boia sobre o mar, o que mostra, à evidência, que você deixa sua vida dirigir-se pela a corrente da

vida.
Mas por que você põe uma distinção entre a boia e o mar?

Você não é a boia: você é o mar que contém a boia.
Se você muda esse ponto de vista e compreende isso e vive-o, o Absoluto está aí.

Há, ainda, uma tomada de distância.
Você se deixou levar pela vida, pela Onda de Vida, mas você não é, ainda, a Vida, porque considera que é a boia

sobre o mar.

É o mesmo exemplo como o que eu havia chamado o teatro, a cena, o espectador e aquele que aceita sair do teatro
para ver que o teatro não existe.

Do mesmo modo, eu a convido a ser o mar e não mais a boia.
A um dado momento, você verá que não há nem mar, nem boia, mas que você é o conjunto de tudo isso, no entanto.

Isso corresponde, também, ao que eu nomeei as camadas de cebola.
Dê-se conta de que, além do observador da Fluidez nova que você vive, há algo por trás desse observador, que

jamais se moveu, que sempre esteve aí e que não põe qualquer distância, qualquer separação entre a boia, o mar e o
conjunto, que não existe.

Se há, nesse nível, o clique, você mudará de ponto de vista.
Você não será nem a boia, nem o mar.
Naquele momento, você será Absoluto.

Eu a engajo, portanto, além da refutação que você efetuou e da investigação, a desidentificar-se da boia, mesmo se
essa boia seja leve e deixe a vida percorrê-la.

Deixar a vida percorrê-la, mostrar-lhe a vida, mas você É a Vida e não o que é percorrido pela vida.
Aí, cessa toda projeção da consciência em um «eu», em um «Eu Sou» ou, mesmo, em um observador.

É muito simples.
Coloque-se no lugar no qual não há mais movimento, não ao centro da boia, não ao centro do mar, mas ao centro de

Tudo.
Esse centro de Tudo é o centro em cada ponto e não ao centro.

O centro, aí, é o centro real, que não tem necessidade de ser localizado, porque cada ponto está equidistante dele.
Se você apreende isso, então, o Absoluto está aí.

Não há necessidade de tempo.
Em seu caso, não há mais necessidade de refutar, nem de questionar, nem de investigar.

Aceite.
Então, o Absoluto está aí.

Você não é nem o mar, nem a boia.
Você É o que sustenta a boia e o mar.

Aí está o Absoluto.

Questão: o Absoluto ou Paz Suprema é o que está na Simplicidade, na Humildade, na Transparência, na própria
Essência do que nós somos?

A partir do instante em que vocês são Humildes e Simples, a partir do instante em que saem de todo papel, de toda
função, não se demitindo, mas colocando-se no exato ponto de vista, a partir do instante em que vocês não inter-

reagem mais, pela Transparência, então, a Onda de Vida, o Absoluto pode Ser.
Porque, justamente, vocês não estão mais na ação nem na reação.
Mas compreendam, efetivamente, que isso não os impede de agir.

É o ponto de vista que mudou.
Vocês aceitam que esse saco de alimento, que esse saco mental faça o que há a fazer.

Mas vocês não são o que faz.

A partir desse instante, o Absoluto está aí.
É, portanto, eu repito, uma mudança de posição, de olhar, de ponto de vista.

É tomar consciência, primeiro, de que há um observador, de que há a Vida e de que isso se vive, independentemente
de vocês.

É a saída da implicação, é a saída do ego, é a Transcendência do Si, é o basculamento na Infinita Presença e é,
enfim, deixar ser o Absoluto que vocês São.

A partir do instante em que vocês não inter-reagem mais, em que vocês ficam tranquilos, em que fazem o que esse
saco de alimento pede-lhes para fazer, o que esse saco mental pede-lhes para fazer, vocês não estão mais ligados a

eles.

Vocês os contêm, mas vocês são bem mais do que isso.



Vocês põem fim à separação, à divisão, à ação/reação, vocês descobrem o Eu Sou, o Eu Sou Um, a Infinita Presença
e, aí, se vocês renunciam a tudo isso, nada de tudo isso desaparece, mas vocês desaparecem da Ilusão que

consistia em crer que vocês eram isso.
Há, portanto, uma desidentificação, uma despersonalização, uma desindividualização que, é claro, o mental vai

chamar de morte.
Mas vocês não são nem o que nasceu, nem o que morre.
Vocês São o que sempre esteve aí, que jamais se moveu.

É a Ilusão que os faz crer que vocês são uma pessoa, que têm um projeto a fazer, que têm uma vida a levar, que têm
responsabilidades.

E, ainda uma vez, isso não quer dizer que é preciso jogar fora o bebê, mas vê-lo pelo que ele é.

Quando esse ponto de vista mudou, efetivamente, como foi dito na questão anterior, a Fluidez está aí.
E, além da Fluidez, vocês tomam consciência de que vocês não são essa consciência e vocês abandonam, mesmo, o

que tomaram.
E, aí, vocês São Absoluto, com uma forma.

O que quer que se torne essa forma, o que quer que se torne esse saco, vocês são Liberados Vivos.

Vocês não são mais afetados pelo que se torna esse saco, vocês não são mais afetados pelo que se tornam as
relações.

O medo não pode mais existir, ele não pode mais conduzi-los e levá-los pela ponta do nariz, porque vocês veem
claramente.

Vocês veem claramente porque aceitam não mais ver-se: vocês se tornaram Transparentes, vocês se tornaram
Humildes e tornaram-se Simples.

Vocês fizeram o sacrifício de si mesmos.
Aí está o Absoluto.

Algumas Estrelas exprimiram-no, e mostraram-no na vida delas.
Onde está sua confiança?

Em seu «eu», em seu Eu Sou ou fora desse mundo?
Pela ação que vocês efetuam, pelas ações e reações que vocês conduzem, demonstram, assim, aí onde vocês estão:

Absoluto ou não.
Enquanto o medo leva-os, enquanto suas feridas levam-nos, vocês trapaceiam a si mesmos.

Não existe qualquer solução, nesse Mundo, que permita curar.
A única coisa que vocês têm a curar é sua crença em si mesmos.

A única coisa que vocês têm a desembaraçar-se é o efêmero.

Questão: eu sou uma angustiada e estressada perpétua.
Mesmo o fato de não ter questão ou, ao menos, não poder formular uma, é um problema.

Contudo, eu não sei perguntar.
Isso não quer dizer que eu não tenha, ainda, apegos, mas, quando eu coloco uma questão, ela me parece tão

evidente, como se eu conhecesse a resposta.
Então, talvez, eu não quisesse ver algo, entre aspas, e que, no entanto, faz-me constatar que eu não vivo o Absoluto.

Você pode apontar sobre a verdadeira questão?

Mas a verdadeira questão é o que você afirma, de imediato: «eu sou estressada», «eu sou angustiada».
Mas quem é angustiada, estressada?

Por que você se identifica a isso?
Há um astuto prazer em crer-se estressada e angustiada.

Será que você é o estresse e a angústia?
Qual é esse astuto prazer em querer servir às suas próprias resistências, suas próprias ilusões?

O medo é um apego, a angústia, também.
É muito fácil dizer que ela vem de uma ferida, que foi vivida na infância, no passado, em uma vida passada, mas nada

de tudo isso existe.
Quando você diz: «eu sou estressada, eu sou uma angustiada», você se condena a si mesma, porque adere a isso.

Uma manifestação chega ao saco de alimento, ao saco mental, e você é persuadida de ser isso.
Como você quer estar na Paz?

Enquanto você é identificada a isso, enquanto você diz: «eu estou doente», como você pode esperar estar na saúde?
O melhor modo de estar na saúde é deixar esse saco endireitar-se, sem intervir.

Enquanto você crê que vai ocupar-se disso, ele vai colocar-lhe problemas, porque você atribui peso ao que você não
é.

Você se identificou, mesmo, não ao Eu Sou, mas ao estresse e à angústia.
Isso não pode funcionar, e não funcionará, jamais, enquanto você der peso a esse estresse, a essa angústia, a essa

depressão ou a essa Alegria, mesmo, porque você nada é do que acontece.
O que restará do estresse e da angústia quando você morrer?

Explique-me.
O objetivo não é encontrar de onde isso vem, o objetivo não é dizer: «eu sou assim», porque é falso.

Você está, abusivamente, identificada a isso e, portanto, você abusa de si mesma.



O medo e o Amor, o medo ou o Amor.
Estresse e angústia, igualam-se ao medo.

Mas se o estresse e a angústia estão ligados ao amor, isso não é o Amor, é um apego.
Porque o Amor torna Livre.

Se o amor não torna livre, não é o Amor, é uma projeção do amor, no sentido humano e, é claro, isso gera o quê?
O medo da falta, o estresse e a angústia, o vazio, o luto, a perda.

Você é tudo isso?
Dê-se conta: isso depende apenas de suas crenças.

Porque você crê ser o estresse, você crê ser suas angústias, você crê ser proprietária disso, quer eles a incomodem
ou não.

Você não é proprietária de nada.
Nem do estresse, nem da angústia, nem da Alegria, nem do Amor.

O estresse, a angústia, o medo, a falta, o amor (no sentido humano) remetem-na, inevitavelmente, à falta, ao medo do
vazio e à solidão.

É, portanto, já, considerar que você está cortada, separada, dividida.
É dar peso ao efêmero.

Enquanto você aceita, enquanto identifica-se a um medo, a um estresse, a uma angústia, a uma depressão, como
você quer ser Livre?

Então, você vai responder-me (ação/reação): «vou lutar contra».
De onde vem meu estresse, de onde vem minha angústia?

E, é claro, haverá, sempre, uma razão, em sua história, em seu passado, em seu carma.
Mas o que é concernido por isso?

O Eu, é claro, o ego.
Então, o Eu Sou vai dar-lhe um curativo.

Você vai viver momentos em que tudo isso vai desaparecer, quando medita, quando está no Samadhi.
E isso passa de um ao outro, e não para.

E você crê que, por viver Samadhi, momentos mais felizes, a infelicidade vai desaparecer.
Mas nem a infelicidade, nem a felicidade podem resolver a equação.

Você é além de tudo isso.

Portanto, é preciso, aí também, refutar.
É preciso colocar-se alhures.

Isso não quer dizer não aceitar ver, mas é uma coisa aceitar ver, sentir, e é outra coisa identificar-se.
Você dá corpo, você mesma, aos sofrimentos do corpo.

Ou você dá corpo, você mesma, aos sofrimentos do saco, do mental.
E, portanto, você se prende, a si mesma.

Então, é claro, é sedutor encontrar uma explicação.
Mas nenhuma explicação permitirá superar isso. Porque isso permanece ao nível da ação/reação.

Questão: por que é que eu adormeço na leitura de BIDI?

É a melhor das coisas que pode acontecer-lhe.
Como eu disse, precedentemente, o que é lido não é a mesma coisa do que o que é ouvido.

Algumas das palavras que eu pronuncio têm a faculdade – quando você as lê – de provocar, em você, um mecanismo
que vai dar curto-circuito no mental.

O mecanismo do adormecimento que você vive, então, é um aprendizado, se posso dizê-lo assim.
Mecanismos que lhe permitirão, a um dado momento, Ser Absoluto.

O mecanismo do adormecimento, como foi dito, é perfeitamente sobreponível ao Absoluto, na medida em que ele lhe
dá a ver e a viver (seja no Eu ou no Eu Sou), de seu ponto de vista, o que é o desaparecimento da consciência,

quando o mundo desaparece, quando o Eu desaparece e quando o Eu Sou desaparece.

Virá um momento em que esse desaparecimento do que é limitado e efêmero traduzir-se-á, para você, pela colocação
de sua consciência na não consciência, ou seja, o mecanismo que a revela a si mesma, no que você É, de toda a

Eternidade, no que você É, no Absoluto, para além de toda projeção, de toda consciência, de toda lucidez e de todo
sentido de identificação, seja a uma pessoa ou a um indivíduo.

É, portanto, se posso exprimi-lo assim, um muito bom sinal.
Eu dizia, também, que, frequentemente, quando eu me exprimo, vocês estão à escuta, mas vocês não ouvem,

necessariamente.
Ou, então, vocês ouvem, sem escutar.

O objetivo não é nutrir seu mental, mas, efetivamente, criar um movimento, necessário e suficiente, que lhes dá a ver
ou a perceber uma modificação de seu ponto de vista.

A percepção que vocês têm de minha voz ou de minha presença traduz-se, para vocês, justamente, pelo que faz falta.
Alguns entre vocês puderam dizer não sentir Amor ou outro.

O importante não é, nesse caso, o sentir, mas, efetivamente, a ação que se produz em algumas partes desse saco,
que visa diminuir as resistências, diminuir a identificação ao Eu, a identificação ao Si, o que lhes dá a aproximar-se

desse indizível.

Questão: como não ser perturbada pelo contato com os outros, que não estão na mesma energia?



O que você entende por «mesma energia»?
Eu contextuaria isso, antes, «na mesma consciência».

Enquanto há uma distância, enquanto há a percepção de que você é você e de que há outro, qualquer que seja esse
outro, há, obviamente, uma distância e uma separação.

Essa distância e essa separação vêm do posicionamento na personalidade (e, mesmo, no Si), que dá a viver uma
diferença, essa diferença que pode exprimir-se sob a forma de dissonância.

Assim, portanto, toda projeção da consciência, seja a partir do Eu, seja a partir do Si, traduzir-se-á, invariavelmente,
por resistências. Por dissonâncias que vêm, então, alterar, em um primeiro tempo, o próprio sentido de sua identidade

ou de sua pessoa.

Através da repetição de experiências, ser-lhe-á dada a viver a instalação da não separação, do não distanciamento,
bem além da vontade de amor, bem além da comunicação, bem além da relação e que os leva a preparar o que é
vivido, uma vez as portas da morte transpostas, ou seja, não mais uma comunicação, não mais uma relação, mas,

efetivamente, o Amor, em seu sentido o mais transfigurado, o mais autêntico, ou seja, no qual não existe mais
qualquer barreira.

Apreenda, efetivamente, que não é sua consciência do Si que é alterada, mas, sim, as dissonâncias existentes nos
diferentes sacos de alimento, sacos de casacos, que se confrontam um ao outro, cada um com sua ilusão pessoal,

cada um com a impressão de estar separado e distanciado.
Nesse mundo, vocês se comunicam por palavras, por expressões, por subentendidos, por Vibrações, por emanações.

Sua emanação vem encontrar outra emanação.
No Absoluto, isso não existe.

A Transparência é total, que permite deixar-se atravessar pela informação, sem nada reter dela (dessa emanação),
sem nada alterar nela, sem estar na dissonância.

O próprio princípio desse mundo, assim como de sua ilusão e sua dualidade, é a dissonância.
A dissonância mantém, ela mesma, por si mesma, o princípio de separação existente no que cai sob os sentidos,

sejam os olhos, seja a própria consciência.
Tudo isso pertence a esse efêmero.

No que são chamadas as outras Dimensões, como no Absoluto, esse princípio de separação e de resistência,
chamado dissonância, não pode ser manifestado, nem mesmo conceituado.

O confinamento cria o próprio sofrimento.
O fato de estar isolado, de não sair desse saco de alimento, desse saco de pensamentos dará a vocês,

invariavelmente, a encontrar mecanismos de dissonância.

No máximo, instalando-se no Si, na Unidade e no «Eu sou Um», vocês vão limitar os fenômenos de dissonância e
poderão manifestar a lei de Graça, manifestar o que haviam nomeado a Fluidez da Unidade, que lhes permite

aproximar-se da Alegria, viver a Alegria.

Mas todos vocês têm vivido que as contrariedades desse mundo, mais cedo ou mais tarde (exceto se vocês
permanecem em Samadhi permanente), vão encontrá-los.

Esse princípio de dissonância é inscrito no princípio da personalidade, no princípio de separação, no princípio de
isolamento que vocês vivem.

Vocês não podem escapar disso.

Só aquele instalado no quarto estado da consciência, nomeado Turiya, no Si, na Infinita Presença consegue
manifestar um sentimento de permanência na não resistência e na não dissonância, tanto Interior como exterior, uma

vez que a distância, tanto Interior como exterior, não existe mais.

Contudo, isso não se instala na duração, porque vocês estão inscritos, nesse corpo, em um princípio efêmero.
O efêmero tem por função manter o efêmero.

A dissonância – ou a resistência – faz parte da própria constituição desse corpo, desse saco de alimento, como desse
saco mental.

Vocês não podem escapar disso enquanto seu ponto de vista continua aquele desse corpo ou desse mental.

Apenas sendo Absoluto, Revelado, Desvendado – qualquer que seja o nome que vocês deem – é que vocês podem
sentir a resistência, a dissonância, tanto Interior como exterior, sem serem afetados porque, naquele momento, vocês
sabem, pertinentemente, que não são nem esse saco de alimento, nem esse saco mental, nem nada que existe nesse

mundo.

Assim, as leis que vocês vivem – e que nós vivemos, quando encarnados – não são, absolutamente, sobreponíveis
ao que acontece nas Dimensões outras e, ainda menos, no Absoluto, sobretudo, se esse Absoluto torna-se sem

forma.
O princípio de separação é, muito exatamente, o que permitiu à consciência aparecer.

Consciência que se divide, como vocês sabem, em subconsciente, consciente, supraconsciente.



Mas o que gerou a consciência?
Coloquem-se a questão.

De onde vem a consciência?
Não de onde vem a personalidade, não de onde vem a alma, não de onde vem o Espírito, mas de onde vem a

consciência?
A consciência é uma projeção ao exterior de algo que não era consciente e que, no entanto, é o Tudo.

Isso é o Absoluto.
Todo mecanismo de projeção não deve ser encarado, unicamente, como uma exteriorização, mas, também, como

uma interiorização, ou seja, na noção de um movimento.

O Absoluto é o centro, presente em todo ponto.
Ele é, portanto, não movimento, não ação, não ser.

É o que vocês São, é o que nós todos somos.
Esse «todos» que, aliás, não existe.

O princípio de separação é a experiência da consciência, qualquer que seja o nível dela, desde o nível o mais denso
até Turiya.

Assim, vocês não podem escapar das leis do efêmero: esse corpo aparece, esse corpo desaparece.
Esse mental aparece, esse mental desaparece.

E vocês, onde vocês estão?
Nem nesse corpo, nem nesse mental, nem em qualquer das projeções da consciência, que são apenas experiências

efêmeras.
Do mesmo modo, passando de Dimensão a Dimensão, nos mundos ditos Unificados, resta uma conexão à Fonte e,

sobretudo, ao Absoluto.
É o Absoluto que sustenta as Dimensões, é o Absoluto que permite a consciência.

Mas a consciência não é o Absoluto.
Ela é parte dele.

Ela está contida no Absoluto, ela é o suporte, é a manifestação, tanto Interior como exterior, dividida ou não dividida.
É claro, os mecanismos de dissonância e de resistência, tais como você os exprime, estão ausentes nos Mundos
ditos Unificados, devido à Transparência, Transparência do saco, mesmo se esse saco nada tenha a ver com seu

aspecto instável, nesse mundo.
Todo saco é mutável.

Seu saco, aqui, muda dia a dia, mas aparece entre o que é chamado o nascimento e a morte.
Nos Mundos Unificados, o saco é mutável, nenhuma forma é fixa: o que explica que a Transparência, a mutabilidade,

a continuidade e, portanto, a conexão à Fonte, assim como o contido no Absoluto.

Assim, portanto, nenhuma dissonância pode, realmente, desaparecer.
Vocês todos conhecem, em suas histórias, em sua vivência nesse mundo, o desenrolar de todas as histórias, o
desenrolar de todas as sociedades, de toda célula, de tudo o que está vivo, de todos os sistemas, de todos os

conceitos.

Há aparecimento, há crescimento, há topo, há decrescimento, e, depois, há desaparecimento ou morte.
Isso é válido para uma célula, isso é válido para tudo o que existe, que lhes é dado a ver, a viver, a perceber nesse

mundo.
O que não existe, obviamente, absolutamente, nas Dimensões Unificadas, como no Absoluto, com ou sem forma.
Vocês não podem opor-se à dissonância porque, opondo-se à dissonância, vocês mantêm os laços, mantêm o

confinamento, mantêm a Ilusão.

O único modo de sair da Ilusão não é renegar a vida, mas, efetivamente, colocar-se alhures, mudar de ponto de vista,
refutar o que é efêmero, a fim de viver, nesse saco, o Absoluto com uma forma.

É apenas naquele momento que as dissonâncias, reais, que podem alterar o que vocês são, não podem durar, nem
afetar a longo prazo, mesmo efêmero, o que vocês São, no Absoluto.

As consequências não são as mesmas, conforme o que vocês estabeleceram no «eu», conforme o que vocês
estabeleceram no Si, conforme vocês vivam a Infinita Presença e conforma vocês sejam Absolutos.

A intensidade da dissonância pode ser vivida, também, sendo Absoluto.
Mas é extremamente fácil sair dessa dissonância, para aquele que efetuou as Passagens do «eu» ao Si, e do Si ao

Absoluto, assim que o Absoluto tenha sido revelado.

Vocês não podem lutar, porque atribuir sua consciência à luta reforça a oposição, reforça o efêmero, e reforça a
Ilusão.

Nenhum melhoramento, nesse mundo, poderá aportar-lhes a Verdade, a Liberação.

Apenas, em definitivo, a própria consciência, desembaraçando-se dela mesma, ou seja, do observador, é capaz de
estabelecer-se Absoluto.

Os obstáculos são numerosos.
O primeiro dos obstáculos não é a dissonância, o primeiro dos obstáculos é procurar, enquanto vocês nada têm a

procurar: enquanto vocês procuram, vocês se afastam.
Enquanto vocês passam seu tempo a procurar o que não devem, vocês criam dissonâncias, vocês se afastam.

Se vocês se contentam com o que sempre esteve aí, ou seja, vocês, para além do «eu», para além do Si, nenhuma
dissonância pode alterá-los, nenhum sofrimento pode fazê-los sofrer.



O que sofre é o efêmero.
Vocês sabem muito bem que, quando há uma perda, exprime-se o sofrimento, seja pela morte, a perda de um

próximo, o desaparecimento de um próximo, de uma situação, modificações de lugar, isso tem por nome o medo.
Porque o medo é dissonância e resistência.

E o medo inscrevê-los-á, sempre, no «eu», e ele está, ainda, presente no Si, assim que vocês dele saem.
Só o Absoluto desembaraça o que vocês São, definitivamente, do que vocês estão fantasiados, nesse mundo, que é

chamado o medo.

Enquanto vocês têm medo, por vocês, por esse corpo, por sua vida, por um evento, por uma pessoa, vocês não são
Livres.

A Liberdade é a Dissolução do medo.
A Liberdade é a ausência de resistência.

Não pode existir prática, no sentido espiritual, que possa, definitivamente, fazê-los desaparecer do medo.
O desaparecimento do medo é ligado ao seu próprio desaparecimento, como pessoa, como indivíduo, como modelo,

como conceito, como percepção, como sentir.
Porque todos esses elementos são apenas projeções, e toda projeção é dissonância, por essência.

O que está na causa é o ponto de vista, não é a Vida.
A Vida, tanto aqui como alhures, é perfeita.

Se vocês aceitam isso, não como uma crença, mas colocando os fundamentos disso, do mesmo modo que foi o caso
para a refutação e a investigação, vocês viverão, seguramente, o fim da dissonância.

A questão resume-se, unicamente, nisso: vocês querem ser Livres?
Mas vocês não podem pretender ser Livres e estar confinados, em lugar algum, mesmo no Si.

A Liberdade é a ausência de dissonância, a ausência de resistência, e o estado de Transparência que se apoia na
Humildade, na Simplicidade.

Algumas das Estrelas disseram nada ser sobre esse mundo.
Se vocês nada são, vocês São tudo.

É claro, isso não pode ser aceito nem pela personalidade, nem por aquele que se olha no Si.
Enquanto vocês olham algo, vocês não são Livres.

É claro, existem estados, que vocês nomeiam Vibratórios, que são capazes de resolver, de modo temporário, as
dissonâncias: pela empatia, pela compaixão, pelo amor, pela tolerância.

Mas são virtudes morais, são virtudes, por vezes, espirituais, mas isso não é Absoluto.

Só o Absoluto rompe, definitivamente, o charme da Ilusão, da adesão a uma crença, da adesão a uma vida, da
adesão a um mundo, qualquer que seja.

Isso não os priva desse mundo, enquanto o saco de alimento está presente, bem ao contrário.
Porque é apenas naquele momento, percorridos pela Onda de Vida, que vocês vivem a Verdadeira Vida.

O que vocês chamam a vida, tanto no eu como no Si, é apenas a expressão de resistências.
O orgulho espiritual é isso.

Aceitem desaparecer, aceitem ser o menor, e vocês serão o Tudo.
«Enquanto vocês não são rebaixados, vocês não serão Elevados»: eu retomo, palavra por palavra, o que exprimiu o

CRISTO.

Ele nada mais fez do que viver, na Totalidade, o caminho da Liberação.
Em todas as civilizações, em todos os países, houve seres que se liberaram de todos os condicionamentos, mesmo

sendo, de início, adeptos de um guru, de uma religião, de um conceito, de uma filosofia.
A partir do instante em que vocês se liberam de todo quadro, de toda referência, de toda crença, de toda ilusão,

naquele momento, vocês São Liberados Vivos.
Vocês não têm necessidade de vir de tal cultura ou de tal religião.

Vocês têm necessidade, justamente, de Liberar-se disso.

É preciso ousar ser Livre.
Não há Liberação enquanto persiste o ilusório de seu ponto de vista.

O que volta a dizer que, enquanto vocês permanecem na ação e na boa ação, vocês mantêm a reação.

Ficar tranquilo não é nada fazer, mas deixar fazer.
Não é querer Ser, mas deixar Ser.

O que vocês têm a viver depende de sua capacidade para encarar sua Liberdade, sua Liberação ou não.

Nós temos falado – e, sobretudo, os Anciões, mais do que eu – de aspectos da Vibração, uma vez que a Consciência
é Vibração.

Mas vocês não podem perceber o que São, em Verdade, porque vocês São o conjunto de Vibrações.

A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos.
Apenas quando as projeções exteriores da consciência, ou Interiores da consciência – qualquer que seja o ponto de

vista, efêmero ou limitado, do «eu» ou do Si – desaparecem, é que o Absoluto revela-se, como sua Essência, sua
natureza, sua perenidade, o que jamais se moveu, o que jamais nasceu, o que não desaparece, jamais.



Quando vocês dizem: «eu morro», quem morre?

O que resta, sempre, que mantém a ilusão, é o medo.
O que foram nomeados, eu creio, os apegos da personalidade a ela mesma (ndr: ver a rubrica «protocolos a

praticar»).
Nada há a desconstruir, em definitivo.

Nada há a procurar.
Nada há a Ser: refutem tudo isso, e o Absoluto está aí.

É instantâneo, não há tempo.
Se vocês vislumbram um tempo, vocês se afastam do que sempre esteve aí.

A Paz Suprema, a Morada de Paz Suprema é, muito exatamente, o que chega à consciência que aceitou
desaparecer.

Inúmeras Estrelas exprimiram isso, através de seu caminho pessoal, através de sua história e de sua experiência.
________________________________________________
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Bem, BIDI está com vocês.
E ele os saúda.

Vamos, então, trocar.

Questão: poderia dar-me a frase a formular para refutar meu apego ao meu marido, do qual estou
separada?

Eu sei que é o medo do abandono que eu quero superar.

Não é uma frase que refuta: é o ato.
Qualquer que seja a frase, ela lhe pertence.

Eu não posso, portanto, dar-lhe a frase.
O ato de refutar não se importa com palavras ou a formulação.

Não é uma afirmação, mas, efetivamente, a consciência e o mental que se leva à própria refutação.
As palavras não têm qualquer sentido.

Nenhuma palavra a fará superar o medo do abandono: é a consciência da refutação que agirá.

Questão: qual é esse «Eu» que não tem mais sentido algum, mas que não desaparece no Absoluto?

Mas, na medida em que você é Absoluto com forma, como você quer que o «Eu» desapareça, enquanto esse saco de
alimento não está morto?

O «Eu» funde-se no Absoluto: você passa de um ao outro e do outro ao um, sem qualquer problema.
O «Eu» é transmutado, transformado.

Ele é aniquilado.
Ele desaparece no Absoluto e volta, assim que você volta em seu «Eu», ou seja, a esse saco (também, no «Eu sou»).

Enquanto o saco de alimento e de pensamentos está aí, você é Absoluto com forma.
O que quer que lhe seja dado a viver (e o que quer que você se dê a viver), o que resta não é o «Eu», quando você

está no Absoluto com forma.
É o observador, imóvel (que sempre esteve aí), que vai traduzir pelo «Eu», porque é o «Eu» que você vive, quando o

observador está em um saco, mas ele observa o saco.

Questão: o Absoluto é um mosaico de Êxtases comuns da Essência de todas as Consciências que
passaram pela Dissolução?

Não é um mosaico porque, se falta uma peça no mosaico, não é mais um mosaico: é um holograma.
Ou – se prefere – o Centro em cada Centro: o Centro presente por toda a parte e em cada ponto.

Não é uma assembleia, não é uma reunião.
Portanto, não pode ser um mosaico.

Questão: o Absoluto revela-se quando não existe mais qualquer percepção/sensação, ali compreenda a
percepção/sensação do coração do Coração?

O Absoluto não conhece qualquer percepção, qualquer Consciência.
Ele apenas conhece o Centro, em todo Centro.

O coração do Coração ali é sobreponível.
Não é mais o que gira em seu peito, mas o que está imóvel em seu peito, pode-se dizê-lo.

Questão: de seu ponto de vista, o que é uma origem estelar?
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Uma origem estelar é, simplesmente, o momento em que você começou a experimentar um afastamento consciente
(uma saída), no Si (sem rupturas), real.

Essa origem estelar dá, de algum modo, uma coloração à Expansão (uma coloração à experiência), de acordo com a
quantidade presente em tal ou tal elemento que se encontra, também, no saco de alimento.

Ela dá uma ressonância.

Essa ressonância é, ainda, no Si, mas para além da forma, para além de todo «Eu», para além de todo Véu, para
além de toda percepção, também, se não é, justamente, a coloração e a ressonância específica de uma estrela.

Mais, a própria estrela é Absoluto.
A Passagem faz-se através da estrela e, portanto, toma sua coloração naquele momento.

Mas a própria estrela é Absoluto, religada, de um lado, à FONTE e ao conjunto do que é nomeada estrela.

Questão: eu continuei a desengajar-me dessa identidade, desse falso Centro.
O Abandono está aí, por lufadas, mas o caos volta, por vezes.

Eu aceito, refuto.
Esse é o último caos?

Só você pode dizê-lo.
O caos é uma identificação ao «Eu», à pessoa.

O que quer dizer que, tanto o Si, em sua Última Presença, como o Absoluto não estão, ainda, suficientemente
distinguidos no «Eu».

Existem, ainda, apegos.
O fato de vê-los não é o caos, mas é preciso atravessá-los.

Questão: desde que vivi Shantinilaya, tenho a impressão de ser apanhada pelo «mim» (seus pensamentos
parasitas, seus pesos).

O que aconteceu?

Nada aconteceu.
O que se vive, agora, para além da noção de último caos, é a travessia do que deve ser atravessado.

Isso é destinado a mostrar-lhe onde você mesma situa-se.

Enquanto você procura uma causa exterior, você se engana.
É você e seu «Eu» que saíram do Manto.

Isso dito, é preciso atravessá-lo.

Você não pode julgar, de modo algum, o que você vive deixa afastar-se (se você o faz), ainda mais, do que você É.
O efeito não é perceptível no instante.
O que você viveu é uma experiência.

O Manto Azul da Graça concorre para estabelecer o Absoluto.
Mas você não desapareceu: a prova.

Nada é definitivo enquanto vocês não estão estabelecidos no Absoluto.
Apenas o ego é que chama de recaídas, porque ele quereria manter, sem parar, o Manto (etc, etc): a prova.

Há, portanto, um apego à experiência vivida, que é um obstáculo.

Enquanto você crê e espera que o Manto Azul da Graça vá instalar-se, definitivamente, você se afasta de você.

Não sejam apegados às suas experiências: vivam-nas, sem apegos.
E atravessem o que há a atravessar.

Dito em outros termos, não se ocupem com suas experiências: vivam-nas.
Não as julguem.

Não as interroguem.

Questão: eu não posso responder à questão: «quem é você?», mesmo se, cada vez mais, aconteçam
coisas engraçadas no saco.

É, efetivamente, muito engraçado.
E será cada vez mais engraçado.

Portanto, o que é engraçado – no sentido de bizarro ou de humorístico – mostra-lhe que algo acontece.
Mas esse algo que acontece, observe-o: não se identifique a ele.

Quanto a saber se você é cada vez menos uma pessoa, há graus.
Quem disse isso?

Você será uma pessoa enquanto esse saco está aí.
Eu repito: é o olhar.

Você não pode suprimir sua pessoa enquanto esse saco está aí.
E, se você a suprime, o que é que a suprime, se não é a própria pessoa?

Mudar de olhar dá-lhe a ver que não é cada vez menos, mas que é radical.
Vá mais longe.
Ou mais perto.



Questão: como compreender a vastidão do Desconhecido com a ajuda do mental redutor?

Mas quem quer compreender, fora o mental?
Ele não pode compreender.

Tudo o que eu disse é, justamente, para parar de compreender.
Enquanto vocês estão no processo de compreender o que quer que seja, vocês nada compreenderão.

É, justamente, quando não há mais compreensão, que tudo está aí.

É, muito exatamente, o que eu disse, todas as vezes que eu vim: vocês não podem compreender.
O que compreende é o «Eu».

E o «Eu» não pode compreender o que ele não conhece.
Portanto, querer colocar-se, ainda, do ponto de vista do «Eu», para compreender o que vocês não conhecem – e não

podem conhecer – mostra o quê?
Um mau ponto de vista.

Um mau lugar.

O Absoluto não pode ser compreendido: ele apenas pode ser vivido.
Nenhuma compreensão, nenhum livro pode realizar isso: é a partir do instante em que você para de compreender –

ou de querer compreender – que o que sempre esteve aí se revela a você.

Questão: por que é preciso, ainda, arrastar esse cadáver?

Onde está o cadáver?
Esse saco de alimento vive.

Então, deixe-o viver.
Ele não é, jamais, um obstáculo.

Não é esse saco que é um obstáculo: é você, quando você se coloca no «Eu», naquele que quer compreender, que
quer apreender, que quer apropriar-se, que procura, em algum lugar, o que já está aí, que quer a Luz, que procura a

Luz.

Mas você não pode procurar o que você É.
Portanto, não há cadáver.

É uma má perspectiva.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, eu diria, para terminar (e é o que eu já disse, não sei quantas vezes): não é um problema de compreensão,
não é um problema de busca, não é um problema de encontrar, não é um problema de ver cadáveres ou livros.

Não é um problema de separar-se amigos.
O problema é vocês.

Mudem de ponto de vista.
Soltem aquilo que vocês creem ter: todas as suas aquisições, todos os seus esforços.

O Absoluto não é um esforço: é um Abandono.

Façam cessar toda vontade.
Façam cessar toda diligência que consista em querer apropriar-se e compreender.

Rendam tudo.
E o saco, deixem-no viver.

A partir do instante em que você se opõe a esse saco, chamando-o de cadáver, você, verdadeiramente, não viveu o
Abandono.

Não é um cadáver, é um saco de alimento.
Um cadáver retorna à terra: não há mais vida dentro.

O que vocês podem tentar compreender, vivendo-o, é o que quer dizer mudar de ponto de vista.
O que é que muda de ponto de vista?

A consciência, o observador.

Eu lhes repeti – não sei quantas vezes – o exemplo do teatro.
Vocês estão na cena e perguntam-se como ser aquele que está sentado como espectador: mudem de ponto de vista.
Enquanto vocês estão centrados em sua pessoa, em sua Luz, em seus amigos, em seus cadáveres, em seus medos,

o que isso quer dizer?
Que vocês se apropriam.

É exatamente o inverso do Abandono.

A necessidade de possuir possui-os.
Tudo está invertido.

Portanto, retornem ao bom sentido.
Nada procurem, porque nada há a procurar.

Nada eliminem: nada há a eliminar.

Enquanto vocês procedem assim, tudo é obstáculo.
Quem cria o obstáculo?

Quem comprou os livros?
Quem tem um cadáver junto a ele?



Reflitam e refutem.
Não eliminem.

Os princípios da refutação foram enunciados.
Eu expliquei a que isso devia conduzir, e muito facilmente.

E vocês olham, ainda, o que possuem: o passado, os livros.
Reflitam nisso.

Eu não disse compreender.
Vocês não podem compreender enquanto estão nesse corpo limitado.

Mas vocês não são esse corpo limitado.
Mas esse corpo limitado, deixe-o viver a vida dele.

Deem-se conta de que a maior parte dos questionamentos tem-se, sempre, na mesma coisa: o medo do abandono.
E, justamente, o problema é o de Abandonar-se.

E vocês falam do medo do abandono, de um marido, de um cadáver, de um livro ou de um amigo.
Não são eles que vocês devem abandonar.

Eles são efêmeros.
Eles desaparecerão como vieram: como vocês, como nós todos, quando estamos aí.

Mudem de olhar e de ponto de vista.
Eu lhes peço para olhar o Cento, e vocês me falam da periferia.

Eu lhes peço o ponto de vista daquele que não se move – o observador e o Absoluto – e vocês falam da pessoa.

Apreendam isso: nada há a compreender.
É simples: revertam seu ponto de vista e constatarão, vocês mesmos, os efeitos.

É a mesma coisa para a Onda de Vida, para o Manto, para o Canal, para tudo isso: deixem fazê-los, mas nada façam.

Trabalhar nas Vibrações, isso ocupa, isso desenvolve o Si, para permitir a ele tocar o Último Si (ou Presença).
E, depois, de nada mais se ocupem.

Então, se não há mais questões, BIDI saúda-os e Ama-os, vocês, o Absoluto.
Vocês são ele.

Todo o resto não existe, é efêmero.
Isso não quer dizer que seja preciso fazê-lo desaparecer ou considerá-lo por outra coisa que o que ele é.

É, verdadeiramente, o ponto de vista.

BIDI saúda-os.
Até mais tarde.
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Enquanto você crê que compreender vai levá-lo aoEnquanto você crê que compreender vai levá-lo ao Absoluto,Absoluto,
você nada compreendeuvocê nada compreendeu

Bem, BIDI está com vocês.
E eu os saúdo.

Eu havia dito, não haverá mais respostas muito longas às suas questões preparadas porque, agora, vamos
desconstruir o que pode restar em sua cabeça, que traduz sua impressão de controlar, de compreender o que
quer que seja.

Assim, nossas trocas têm por objeto facilitar, além da desconstrução, a superação de seu conhecido e,
também, de suas interrogações, que lhes permite, se o desejam, pôr fim, em si, ao que é efêmero, ilusório e
que pode, ainda, entravar o que vocês São, o que nós somos.

Então, eu os convido a colocar-me todas as questões que se apresentam em sua cabeça, que superam,
amplamente, o âmbito de sua pessoa, mas que se instalam em um âmbito muito mais amplo do que é a Vida, a
Consciência, o Absoluto, tudo o que pode parecer-lhes ser um problema, atualmente, aí, onde vocês estão.

>>>

Questão: as cidades Intraterrestres estão na multidimensionalidade ou na ilusão?

Você deve apreender que, assim que há atribuição de uma forma, há experiência da consciência, quer ela seja
limitada ou multidimensional.

Ainda, é preciso saber se essas formas de vida estão em uma forma mutável ou fixa.

Como você talvez saiba (após ter-me lido ou ouvido), o Absoluto pode ser com forma ou sem forma.

Existem, sobre esse mundo, chamado a Terra, múltiplos estados interpenetrados da Consciência.

Nós, humanos, estamos em um saco de comida, em um saco mental, com grandes dificuldades de soltar essa
percepção, essa consciência e essa experiência.
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Em contrapartida, existem formas de consciência que habitam formas menos rígidas do que o humano e que
podem, à vontade, extrair-se da referida forma para penetrar outra forma.

A palavra forma é, já, uma indicação de um limite, uma vez que existe o que está nessa forma e o que não está
nessa forma, tudo estando em saber se a consciência vai além do observador, além do testemunho e, portanto,
de algum modo, tem acesso ao Absoluto ou não.

Toda a diferença está nesse nível.
O que quer dizer que um humano, um Irmão ou uma Irmã, é perfeitamente capaz, como eu demonstrei, de
penetrar o Absoluto, a fim de ser, ele mesmo, penetrado em sua ilusão.

Apreendam, efetivamente, que a Ilusão está contida no Absoluto.
Aí também, é uma questão de ponto de vista, de olhar, de consciência, mas, antes de tudo, é ligado à
possibilidade de não depender de uma forma, mas ser, de algum modo, capaz de experimentar qualquer
forma, como a ausência de forma.

A pessoa humana, como a pessoa intraterrestre, pode ser Absoluta como não Absoluta.

Existem, também, formas de vida que nada têm a ver com o humano, que interpenetram a Ilusão e a realidade
na qual vocês ainda estão.

O tudo é viver o fato de que é uma Ilusão, não como crença, mas, diretamente, como uma verificação do
estado além de todo estado, nomeado Absoluto ou Final.

O confinamento Dimensional sobre esta Terra é próprio do humano, porque o programa – se posso exprimir-
me assim – de vida foi amputado.

Existem outras formas cujo programa de vida não foi amputado, nas quais a própria consciência – se posso
exprimir-me assim – da Fonte, como do Brahman, como do Para Brahman é inscrita nessa forma, mas não é
limitada a essa forma.

Eu tomei o exemplo – há algum tempo – da cebola, com suas diferentes camadas.

Uma camada está em um lugar, ela pode ter consciência de outros lugares, ou seja, das outras camadas, mas
ela pode, também, extrair-se de todas as camadas e constatar que a cebola não existe.

A única diferença faz-se pela possibilidade ou não de transportar-se de uma forma a outra, até o sem forma.

A única diferença é, portanto, aí também, o ponto de vista.
Assim, no que você nomeia os povos Intraterrestres, existem, neles, diversas variedades, que não estão,
todas, conscientes umas das outras.
Aí também, o único modo de apreender isso é o ponto de vista ou a localização do olhar.

Olhar, é claro, que nada tem a ver com os olhos, nada tem a ver com uma percepção, mas que é o mecanismo
o mais íntimo da consciência, projetada em tal ou tal camada da cebola.

>>>

Questão: quando uma questão emerge, tenho uma espécie de soltar, sobre a inquietação ou a
curiosidade, como se, no fundo, isso não tivesse mais qualquer importância, apesar das
resistências.

O que é que você chama resistências?

Resposta: resistências da personalidade.

Como você pode ter resistências se você mesmo determina que as resistências vêm da personalidade?

Elas lhe pertencem?

Resposta: Não.

Então, efetivamente, isso não tem qualquer importância.
Nós estamos bem além do soltar, porque o soltar é, ainda, uma ação, no fazer e no parecer.

Enquanto você crê que pode soltar, isso corresponde apenas à pessoa e ao jogo da pessoa.

A partir do instante em que, como você diz, em face de uma questão, aparece o «por que se preocupar», você
deu, já, um grande passo.

Mesmo se jogamos o jogo de questões e de respostas, sabemos, pertinentemente, que essas questões e
essas respostas podem ser sem fim.
Elas são apenas um apoio, que visa desconstruir as ilusões, as crenças e, como você disse, as resistências.

Uma vez que esse jogo começa a ser visto, deslocando o olhar, então, efetivamente, você se apercebe e diz
que isso para nada serve, porque nenhuma questão, como nenhuma resposta pode livrá-lo – em definitivo – da
ilusão, inteiramente.



É apenas nessa forma de tomada de consciência, nomeada «por que se preocupar», que se situa a Verdade.

Como eu disse, deixe esse saco de comida viver a vida dele, deixe esse saco mental viver a vida dele.

Contente-se, em um primeiro tempo, em ser o observador, o testemunho e, nesse processo de
desidentificação, você constatará, por si mesmo, que o «por que se preocupar» vai desaparecer, deixando
lugar para o que você É, para além do Eu Sou.

Como eu disse: isso não é um jogo, é o movimento da vida.
Aí está o essencial.

>>>

Questão: o estado que cada um de nós vai atingir está, já, determinado, agora?

Há um estado a atingir?
Absolutamente, não.

Há, certamente, o que vocês nomeiam destinos, mas que são apenas o reflexo do estado de sua consciência.

Sua consciência está na experiência?
Sua consciência está no testemunho?
Sua consciência está na observação?
Sua consciência está na mudança de olhar?

Tudo isso corresponde a processos de exteriorização, limitados ou não.
A verdadeira questão é, antes: «eu mantenho uma forma ou não tenho mais necessidade dessa
aparência?», porque toda forma é um limite e uma delimitação na qual a consciência está contida,
contida em todos os sentidos.

Quando a consciência solta-se, há o processo de desconstrução, no qual nada mais pode ser mantido.

É esse nosso estado natural, de todos.
Eu posso empregar essa imagem, sem retomar, contudo, a noção do teatro: um dia, você saiu de seu estado
natural, que é Absoluto ou Para Brahman. De algum modo, você criou a consciência, por um processo de
identificação.

Isso foi cada vez mais longe, mas, também, cada vez mais limitado.
A consciência assumiu o jogo dessa limitação, mas você não é nem a limitação, nem a consciência, nem o
observador, nem a testemunha.

Enquanto você considera que há, efetivamente, um destino para você, ou um estado a obter ou a manifestar,
considera que isso é apenas uma extensão do que você É, chamado consciência.

Essa consciência pode retornar ao Absoluto ou decidir prosseguir o limite, mas com a consciência de ter vindo
de algum lugar, que não é a consciência, mas a Essência.

Isso é profundamente diferente.
Assim, a determinação depende, aí também, apenas de seu próprio ponto de vista. Não há qualquer
determinismo, não há qualquer livre arbítrio no Absoluto.

Cabe a você saber onde se situa sua Liberdade, onde se situa sua sede de experiência, em suma, onde você
considera estar em seu caminho e sobre seu caminho.

Até o momento em que seu ponto de vista o fizer dizer que não há caminho e que sua Essência sempre esteve
aí.

Simplesmente, você não a reconheceu.
Enquanto há sede de consciência, qualquer que seja essa consciência, é a liberdade a mais Absoluta.

Mas essa liberdade não é ser Livre ou Liberado ou Absoluto, uma vez que, assim que há consciência, assim
que há forma, há limite.

Mas é diferente ser limitado e em ressonância ou em confiança com Absoluto do que ser limitado sem
ressonância e sem confiança com Absoluto.

Daí nasce o conjunto de ilusões, de experiências e de Dimensões.
O Absoluto contém tudo isso, mas ele não pode ser limitado a uma dessas partes.

Sem jogo de palavras, eu posso dizer-lhe que apenas o Absoluto é Absoluto, mesmo se ele contenha todas as
partes e todas as ilusões.

Se você prefere, o Absoluto é o que sustenta toda manifestação, toda forma, toda Dimensão, todo estado e
todo não estado.

Então, chame-o Amor, como agente de apoio e vetor de todas as experiências, como da não experiência.



>>>

Questão: onde eu estou, quando vivo momentos como de inconsciência?

Você está, justamente, sem mais qualquer forma, sem mais qualquer localização.

Como para o sono, isso é Absoluto.
Justamente, é nesses momentos que a personalidade desaparece.
Você não tem mais o sentido de uma identidade, você não tem mais o sentido de uma ação ou de um fazer.

Toda consciência, como você diz, desaparece.
Quem quer saber onde está, se não é a pessoa que tem necessidade de localizar-se no tempo, no espaço, na
experiência ou na forma?

A partir do instante em que a consciência da forma, a consciência de uma identidade, qualquer que seja,
desaparece, o que você chama ausência, eu chamo a Última Presença, porque meu olhar não é seu olhar.

Lembre-se do que dizia o Comandante (ndr: Omraam Mikaël AÏVANHOV): «lagarta ou borboleta»?

A borboleta conhece a lagarta?
A lagarta conhece a borboleta?

O que é nomeado a estase, o que você vive como ausência, é essa Última Presença, que é a passagem de um
estado para um não estado.

Esses momentos são chamados a amplificar-se, na duração e na intensidade porque, a partir do instante em
que você não pode mais localizar-se, em uma pessoa, nesse tempo linear desse mundo ou dessa forma ou
desses pensamentos, você toca o indizível.

Só a personalidade tem necessidade de um testemunho.
A alma tem necessidade de um observador.

Mas, quando não há mais testemunha, nem observador, nem identidade, nem identificação possível, então,
você ali está.

Mas, a partir do instante em que você tenta redefinir-se, através de uma explicação, de uma localização, de uma
experiência, você sai do que era e do que É, uma vez que a consciência volta a manifestar-se.

Você pode, contudo, julgar – se se pode dizê-lo – do ponto de vista da pessoa, do que foi aproximado, tocado
ou transcendido, através dos efeitos diretos em sua vida.

Porque, a partir do instante em que aparece o «por que se preocupar», a partir do instante em que aparece, em
você, o sentimento da futilidade, da inutilidade de definir o que é vivido, ou o que não é conscientizado, então,
você se aproxima de seu estado natural.

A redução da consciência é um jogo.
Esse jogo é, por vezes, patético e terrível, porque há identidade a uma forma e uma forma – por definição,
limitada – desemboca, inevitavelmente, no sofrimento de seu próprio fim como forma ou saco de comida.

Em suma, o que é experiência e experimentação, com outro olhar, torna-se absurdo.

Quando você desemboca nessa absurdidade, nesse «por que se preocupar» (sem renegar, mas refutando
isso como ilusório, então), essa estase leva-o a ser o que você É, ou seja, Absoluto.

Apreenda, efetivamente, que é, sempre, a consciência e a experiência que querem definir uma localização, um
sujeito, um objeto, uma cena de teatro, mas, para além da consciência, não há nem cena de teatro, nem
espectador, nem ator, nem mesmo teatro.

Se você aceita isso, no momento em que lhe é apresentado, pouco a pouco, você vai dar-se conta do que eu
lhe disse.

>>>

Questão: seu canal disse que, quando se fosse Absoluto, tinha-se uma forma de consciência aguda
desse estado. Ora, você evoca o Absoluto como uma forma de a-consciência.

A a-consciência – que não é a não consciência – permite-lhes apreender o que vocês São. Mas, já, definindo
ou apreendendo o que vocês São, o que exprime isso será, sempre, a consciência.

É uma acuidade, é além de uma percepção.
É, obviamente, além de uma concepção ou de um pensamento, uma vez que é o estado natural Absoluto.

Simplesmente, quando isso é encontrado, ou reencontrado, há, efetivamente, uma conscientização, ou seja, o
Absoluto desvenda-se à consciência, porque o Absoluto sempre esteve aí, portanto, pode-se falar de
consciência, mas, de fato, não é mais a consciência.

Mas, como eu já disse, absolutamente nada pode ser dito disso pelas palavras. Quando o Absoluto com forma



está aí, não pode existir a mínima interrogação, a mínima dúvida, a mínima questão.

É uma evidência.
Reencontrar ou encontrar essa evidência é a Liberação total, mesmo se o saco de comida, o saco mental
estejam, sempre, aí.

Mas a consciência, ou a-consciência não é mais limitada nem confinada nem estruturada em uma forma,
mesmo se ela permaneça.

Há uma diferença essencial entre proclamar e declamar que esse mundo é uma ilusão e vivê-lo.

Enquanto há identidade, há sofrimento.
Enquanto há identidade, há distância.

O Absoluto não conhece nem sofrimento nem distância, o que quer que aconteça a esse saco mental ou de
comida.

Isso é bem além da consciência, mas, a partir do instante em que uma palavra é formulada, a forma aparece,
mesmo se a consciência desapareça.

>>>

Questão: deve haver compreensão para chegar à evidência?

A evidência é tudo, exceto uma compreensão.
Enquanto há vontade de compreensão ou compreensão, você se afasta.

A evidência é evidência: ela não é compreensão.
Tudo o que é compreensão – quer passe pela razão, quer passe pela experiência – é apenas um afastamento
do que você É.

Nenhuma compreensão pode conduzi-lo ao que você É, porque essa busca é um embuste: você pode
prossegui-la, indefinidamente, você ali não chegará, jamais.

A evidência sempre esteve aí, esperando apenas uma coisa: que você cesse a experiência, que você pare a
compreensão e que deixe Ser o que você É.

Mas você não é aquele que experimenta, você não é aquele que compreende, você não é a pessoa, não é os
papéis que você desempenha.

Você nada é de tudo isso.
Enquanto você é absorvido pelo que você desempenha ou o que olha ou o que compreende, você permanece
no teatro e, portanto, é prisioneiro de uma cena, de um cenário, de experiências.

O que você É não pode ser compreendido porque, justamente, é uma evidência.
Enquanto isso não lhe aparece assim é que, de algum modo, há, ainda, prosseguimento de uma experiência: a
experiência que consiste em fazê-lo dizer e fazê-lo crer que você vai ali chegar.

Ora, você não pode ali chegar, uma vez que jamais partiu.
Você jamais existiu: você faz apenas projetar um tempo, um espaço, uma forma, em uma linearidade que não
existe.

O que você É escapa de toda descrição, de toda compreensão, de todo olhar, enquanto você permanece em
seu teatro.

A exteriorização em uma forma (tanto a sua como de qualquer outro), confinada ou não confinada, prende-o,
por si mesma, pela existência dessa forma, uma vez que há identidade, identificação ao que você criou.

Mas essa criação não existe.
Enquanto seu olhar é oriundo dessa forma e, portanto, desse confinamento, você está limitado pela própria
forma. Mas não creia que é renegando essa forma que você vai dela sair.

O princípio da refutação não é isso.
Assim, portanto, a partir do instante em que você aceitar que não pode compreender, que não pode
experimentar o Absoluto, você aceitará que você O É, de toda a eternidade, de toda forma, de toda Dimensão,
de todo tempo e de todo espaço.

Isso lhe aparecerá, naquele momento, tão evidente, que você poderá rir de si e de todas essas formas e de
todas essas ilusões, mas não antes.

>>>

Questão: a refutação, a renúncia parecem ser tanto trabalho que, por vezes, gostaria mais de voltar
como antes, sem nada saber, e viver a ilusão. Mas como não se pode dar marcha-ré, como fazer?

Quem lhe disse que você avançou?
Quem lhe disse que você se deslocou, se não é o mental e o ego?



O que você chama a inocência disso, não é uma.
Você quer dizer, simplesmente, que, a um dado momento, esse saco de comida não se colocaria questões e
que, hoje, ele se colocou demasiadas questões e gostaria de não mais colocar-se questões. E, portanto, você
fala de marcha-ré ou de voltar-se para um estado anterior.

Mas você não é um estado, nem anterior, nem aquele de hoje.
Enquanto você considera que está em um caminho e que percorre esse caminho, quer você tenha vontade de
dar meia-volta ou de ali chegar, nada muda, uma vez que o que você É jamais se moveu, jamais se deslocou.

Você é, simplesmente, a locatária de uma forma, que veio da terra e que voltará à terra, servindo, por sua vez,
de alimento para outra coisa.

Como eu disse, a refutação não é um exercício mental, ainda menos, um trabalho.

Enquanto você considera que é um trabalho, você se cansará e, aliás, você se cansou, uma vez que fala de dar
meia volta ou marcha-ré.

Aceite, portanto, que nada, jamais, mudou, e veja-o, claramente.
Você não é aquela que anda em um caminho, você não é aquela que quer dar meia-volta.

Isso, são apenas as gesticulações do efêmero, do ilusório.
Você É o que jamais se moveu, você É o meio da roda, o centro do centro, em todos os pontos.

Aceite o que você É e não terá necessidade nem de avançar, nem de recuar, nem de dar meia-volta,
porque você jamais se moveu.

O que se move é o que gesticula.
O que é que gesticula?

O saco de comida ou o saco mental, nada mais.
Você É o que jamais se moveu, nem jamais se deslocou, jamais experimentou, jamais sofreu.

Você está além de tudo isso e, no entanto, você contém tudo isso.
É preciso, efetivamente, superar a noção de jogo ou a noção de trabalho.

Não é nem um, nem o outro.
Coloque-se a questão do que você É.
E, quando eu digo «o que você É», não é «quem é você», porque, aí, você pode responder-me: «eu sou tal
pessoa», «eu tenho tal idade».

Mas você nada é de tudo isso, porque você É o que jamais se moveu, que jamais se deslocou, que jamais
nada percorreu, que não tem necessidade de avançar, nem de dar meia-volta.

>>>

Questão: pode-se dizer que os minerais, os vegetais, os animais vivem o Absoluto?

Eles são o Absoluto.
Você não pode viver o Absoluto, você o É.
Eles não podem viver o Absoluto, eles o são.

O átomo, um sol, um planeta, um ser humano, uma forma demoníaca, uma forma de luz, isso não faz qualquer
diferença.

Só o olhar dividido, fragmentado vê uma diferença e vive essa diferença. Se você para tudo o que é vivido, se
para de ver formas diferentes, estruturas diferentes, programas diferentes, então, você se aproxima do que
você É.

Apreenda, efetivamente, que todas as experimentações, todas as experiências são apenas o reflexo
do que você É.

O dia em que esse saco de comida, esse saco mental desaparece, definitivamente, o que é que resta?

O que você É.
E, no que você É, há a consciência de uma formiga, de um ser demoníaco ou de um ser de luz?

Não, nada mais há, o que quer dizer que há tudo.
Compreenda que toda experiência é apenas uma projeção em torno do centro que você É.

Só a consciência separa e limita e reunifica, também.
Mas reunificar não é ser Absoluto.

Lembre-se do que eu disse, há duas questões: quando o Absoluto É, nenhuma dúvida pode existir, porque
você vive além dessa forma, além de qualquer saco, além desse mundo, além de qualquer mundo, além de
qualquer Dimensão, no que algumas Estrelas chamaram «Shantinylaya» (a Morada da Paz Suprema).



Quando você é isso, apreende que o resto são apenas projeções a partir do centro que você É: a formiga,
como o Sol, como o planeta, como um ser dito demoníaco ou como um ser dito de luz.

Aí também, e eu apenas posso repetir-me, tudo é questão de olhar e de ponto de vista.

Onde você se coloca?
Onde você se situa?

Você é esse saco?
Você é essa consciência?
Você é essa experiência?

Coloque-se a boa questão.

>>>

Questão: o universo é, também, apenas uma projeção do centro de nós mesmos?

Exatamente.

>>>

Questão: por que é que o canal deve gritar tão alto para servi-lo?

Eu o remeto, para isso, ao que disse há duas conversas.
Não é gritar que é importante, é o impacto ao nível do que vocês nomeiam seus ouvidos.

A vibração obtida satura seus sentidos, porque os sentidos, quaisquer que sejam, pertencem à experiência.

Trata-se de uma empreitada de desconstrução.
Empreender isso permite, justamente, para você, aproximar-se do que você É.

O impacto em sua consciência, como em seu estado nomeado Vibratório é profundamente diferente, conforme
você me ouve, mesmo sem nada entender, sem nada compreender do que pode ser lido em seguida.

Faça a experiência disso, e você apreenderá, por si mesmo.
A vibração do que você nomeia grito inscreve-se na lógica que você nomeia Vibratório, do estado
multidimensional.

Como eu disse, quanto menos você compreende ou mais se sente atingido, melhor é.

Lembre-se de que o objetivo de nossas diversas conversas tem por objeto ou por função, de algum modo,
aproximá-lo do que você É.

A saturação desse sentido, entre os cinco sentidos, é um elemento importante que permite apreender isso.

O limite de sua forma, de cada forma humana é inscrito no que é nomeado um corpo ilusório, que se chama o
corpo causal.

Esse corpo causal, ou último corpo de ilusão, é sensível ao som.
Aí está porquê.

Questão: pode haver sons, na vida quotidiana, que fazem o efeito inverso, ou seja, que volta a unir-nos, de
algum modo, à nossa personalidade?

Assim que você fala, exprime-se a personalidade, quer você a exprima sob forma de palavras eruditas ou
quaisquer que sejam as palavras empregadas.
Há algum tempo, um dos Anciãos falou de imagens.

É o mesmo para todos os sentidos, porque os sentidos permitem apropriar-se da experiência, através da
consciência.

É por isso que muitos seres no caminho, ou que creem estar nele, falaram-lhes de meditação, para
que os sentidos estivessem em repouso, para encontrar o «eu sou».

Meu objetivo não é esse: é o de superar o «eu sou» e, portanto, o de não fazer calar os sentidos, mas,
efetivamente, saturar os sentidos.

O corpo causal é ligado aos sons.
A tomada de forma, o saco de comida é ligado a um programa.
Esse programa, antes de estar na célula, está na organização de uma forma.
Essa organização de forma depende do som.

O silêncio dos sentidos – e, portanto, o silêncio dos sons – coloca-os na posição da testemunha ou do
observador.

É uma etapa.
O Absoluto não é uma etapa: é o próprio desaparecimento do observador e da testemunha, tanto do sujeito



como do objeto.

É o fim da ilusão.

>>>

Questão: alguém poderia emitir sons que tenham o mesmo efeito de saturação?

Você pode fazê-lo, tanto quanto eu, porque (a partir do instante em que você se satura, a si mesmo), tente: se
você se ouve falar, como eu o faço, o que é que acontece?

Você constatará, por si mesmo, que os pensamentos não podem mais nascer. O som – não todos os sons,
mas esse som – é desestruturador, e permite a desconstrução do mental, e o faz, de algum modo, sair da
cena, o faz tomar consciência de que você não é aquele que atua na cena, mas que você é o espectador ou a
testemunha ou, ainda, o observador.

Quando sua atenção assiste ou atua em uma cena de teatro, o que acontece?
Naquele momento, você se esquece de quê?

De suas preocupações, de sua pessoa.
Você está, como se diz, imerso em um espetáculo.

A um dado momento, o espetáculo perturba-o.
O que é que você faz, naquele momento?
Você deixa o teatro.

É o mesmo para a testemunha, para o observador, para o sujeito, para o objeto, para o teatro, inteiramente.

O que pode parecer detestável, que pode aborrecer, basta colocar-se a questão: o que é detestável, o
que é que é aborrecido, se não é a própria pessoa?

Mas vá além da pessoa.
A Consciência é Vibração, isso lhes foi dito.

Mas a Consciência é, também, um som.
Há sons que tornam a consciência pesada, há sons que fazem desaparecer a consciência, para além do
agradável ou para além do desagradável.

>>>

Questão: qual é a diferença entre Luz e Absoluto?

A Luz é uma emanação.A Luz é uma emanação.
A Luz é Fonte.A Luz é Fonte.

O Absoluto é o vetor e o suporte da Luz e da Fonte.O Absoluto é o vetor e o suporte da Luz e da Fonte.
O Absoluto não pode ser limitado a uma Luz.O Absoluto não pode ser limitado a uma Luz.
O Absoluto não pode ser limitado à Fonte porque, quem diz Fonte, diz origem e, portanto,O Absoluto não pode ser limitado à Fonte porque, quem diz Fonte, diz origem e, portanto,
propagação da Luz, como do som.propagação da Luz, como do som.

Mas essa propagação apenas pode fazer-se pelo Absoluto.
O Absoluto contém a Luz.

Pode-se dizer que ele a apoia, que ele a transmite e que, mesmo a Inteligência da Luz apenas pode estar
presente porque ela é apoiada, portada, transportada pelo Absoluto.

O Absoluto está além de qualquer definição, além de qualquer Luz, como de qualquer Sombra, de qualquer
limite como do Ilimitado, do finito como do infinito.

Tudo o que se pode dizer é que o Absoluto é indefinido.
A Luz é um qualificativo, seja a luz visível aos olhos desse saco, como a Luz que lhes é invisível: Luz Vibral
que, aos seus olhos, aparece-lhes como não luz, como buraco negro, devido, mesmo, à inversão, devido,
mesmo, à experiência.

Porque toda projeção em uma forma necessita de uma iluminação.
Se não houvesse iluminação, você não veria qualquer forma.

Eu tomei o exemplo, há algum tempo, de alguém que entrava em uma sala escura, não iluminada, e que tomava
uma corda por uma serpente.

Quando a Luz chega, a confusão cessa.Quando a Luz chega, a confusão cessa.
Essa é a ação da Luz Vibral.Essa é a ação da Luz Vibral.

A iluminação da corda mostra que não era uma serpente.
Portanto, sem Luz, não há experiência.

O Amor porta a Luz.



Não pode existir consciência, experiência, sem o jogo da Sombra e da Luz.

O Absoluto contém a Luz, como a Sombra, como o escuro, qualquer que seja o qualificativo dessa Luz.

>>>

Questão: em relação a essa imagem da serpente e da corda, pode-se dizer que a compreensão seria
a serpente que se ilumina com a Luz?

Nem um, nem o outro.
De fato, não há nem corda nem serpente, nem Luz nem observador.
Isso é, ainda, um jogo de projeção da consciência, mas a etapa de colocação na luz pode, efetivamente, ser
uma preliminar para esse Final. Mas eu repito que compreender que a corda não era uma serpente suprime a
emoção, mas não suprime a ilusão.

Parece-me que, a vocês, no Ocidente, o CRISTO havia dito que você podia ter todas as explicações, o
conhecimento de todos os mistérios, manifestar todos os carismas, produzir todos os milagres, se lhe faltasse
o Amor, isso para nada servia. Mas não o amor no sentido em que o humano entenderia e quereria, mas o
Amor no sentido Absoluto, o que porta, suporta e transporta a Luz, tanto Vibral como física.

Enquanto você crê que compreender vai levá-lo ao Absoluto, você nada compreendeu.Enquanto você crê que compreender vai levá-lo ao Absoluto, você nada compreendeu.

>>>

Questão: o som de um gongo ou de uma taça de cristal pode levar à saturação de que você falava?

Você já observou muitos seres humanos que ouviram aquilo de que você fala e são Absolutos?

Não.
O Som é Vibração, o Som pode ser abertura, mas a saturação do Som, tal como eu o faço, é,
necessariamente, portada pela voz (nem pelo canto nem por um instrumento).

Não existe qualquer máquina, qualquer instrumento, qualquer técnica para Ser o que você É.

Lembre-se de que é, sempre, a pessoa que elabora estratégias, estratagemas, simulacros para crer-se ter
chegado a algo.

Mas vocês não podem chegar a lugar algum.
Quando tudo o que é conhecido desaparece, então, vocês são o que vocês São.

O problema é que vocês creem, ainda, que devem fazer a experiência, que devem caminhar, que devem
percorrer, que devem compreender, que devem trabalhar para ser o que vocês São.

É, justamente, a parada de tudo isso que os faz, realmente, ser o que vocês São, não como um conceito, não
como uma ideia, não como uma compreensão, mas, efetivamente, como a única verdade possível.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então eu tenho questões.
Se temos seu tempo e o tempo para isso.
Então, aquele que quer responder às minhas questões, faça-o.

>>>

Questão de BIDI: o que é o Absoluto?
Resposta de um participante: o que contém tudo.

Questão de BIDI: e o que é esse «que» que contém tudo?
Resposta de um participante: sou eu.

Questão de BIDI: quem é você?
Resposta de um participante: Absoluto.

Resposta de BIDI: lembre-se, o Absoluto não pode ser definido, ele está além de todo estado, de toda
experiência, o que está ao centro do centro.

Portanto, você não pode definir, de maneira alguma, o Absoluto.
Você pode, efetivamente, apenas sê-lo e, sendo-o, você tem dele não uma certeza, não uma demonstração,
não uma compreensão, mas você se instala, realmente, no que nós somos, todos. E isso não pode estar
sujeito à mínima interrogação, à mínima dúvida, ao mínimo questionamento.

Não é, portanto, uma experiência, não é, portanto, um estado, não é, portanto, uma definição, é algo que está
além da consciência, além da experiência, além do prazer, além do sofrimento.

É, realmente, Ser, ao mesmo tempo estando em uma forma, Ser no sem forma.



Questão de BIDI: qual é o melhor modo de viver Absoluto? A melhor aproximação, se preferem?
Quem quer responder?

Resposta de um participante: pela refutação de tudo o que é conhecido.

Resposta de um participante: dormir.

Resposta de BIDI: pode-se dizê-lo. Assim que o mundo desaparece, assim que o sentido de uma identidade
– em uma pessoa, em um papel, em ideias – não existe mais, então, você é Absoluto.

Não há diferença sensível, perceptível, entre ser Absoluto e dormir.
A diferença sobrevém depois, e você pode, aliás, imaginar que, a partir dos primeiros instantes em que você
sai do sono, você se pergunta onde está, quem é você.

Aí, você é Absoluto.
Mas, a partir do instante em que você está acordado, você endossa a vestimenta, a forma, a ideia e a
identidade.

E, aí, não há mais Absoluto.
O instante preciso da passagem do sono ao acordar, antes que apareça o sentido do que você É nesse mundo
é, muito exatamente, o estado além de todo estado, no qual está aquele que é Absoluto em uma forma, e isso,
permanentemente.

Ele não está mais preso pelos sentidos, pela identidade ou pelo que quer que seja desse mundo sem, no
entanto, é claro, rejeitar esse mundo.
Não é a indiferença, é bem mais do que o desapego, é o Absoluto.

Questão de BIDI: quem pode dizer-me o que é o «Eu Sou»?

Eu esclareço, contudo, antes de suas respostas, que o «Eu Sou» é válido, unicamente, se vocês não
acrescentam atrás: «Eu Sou isso ou Eu Sou aquilo».
Porque, assim que vocês dizem: «Eu Sou isso ou Eu Sou aquilo», vocês estão no Eu, na pessoa, vocês não
estão mais no «Eu Sou».

O que é o «Eu Sou»?
Resposta de um participante: é o Si.
Resposta de um participante: é o que observa.
Resposta de BIDI: é o observador.

Quando vocês fazem calar os pensamentos, quando o saco de comida não tem mais necessidade de vocês,
sem, contudo, desaparecer, quando não existe mais percepção desse saco de comida, do mental, de
pensamentos, de ideias, então, o Si está aí. Mas o Si não é o Absoluto, do mesmo modo que o «Eu Sou» não
é o Absoluto.

Eles são aproximações dele.
Se vocês dizem: «Eu sou nem isso nem aquilo», então, vocês são Absoluto.
É um princípio, como a refutação, que se aparenta a uma desidentificação de tudo o que é efêmero.

Questão de BIDI: como pode ser qualificado o que se aproxima o mais possível da consciência do
Absoluto?

Resposta de um participante: a Infinita Presença.

Resposta de BIDI: esse é o estágio Final antes, mas o Absoluto pode ser qualificado de a-consciência, que é
diferente da inconsciência.

Questão de BIDI: o que é o conhecimento?
Resposta de um participante: a ignorância.

Questão de BIDI: o que é a ignorância?
Resposta de um participante: procurar.
Resposta de BIDI: a ignorância É Absoluto. «Felizes os simples de espírito», Ele havia dito (ndr: Cristo).

Questão de BIDI: vocês têm outras questões?

>>>

Questão: o «Eu Sou Um» é o Si ou o Absoluto?

O «Eu Sou Um» pode aparentar-se à Última Presença, que precede o Absoluto, de algum modo.

>>>

Questão: como viver o «Eu Sou Um» sem pronunciá-lo?

Esquecendo-se de si mesmo.



>>>

Questão: o que é que pode fazer bascular os momentos em que se vive esse apagamento, com os
momentos em que se vive essa identificação?

O desaparecimento do Si.
Algumas Estrelas testemunharam o que elas chamaram a Humildade e a Simplicidade.

Vocês têm todos os elementos no que elas disseram.
Enquanto existe uma vontade pessoal, isso traduz a existência do Eu e, portanto, do ego.

O ego quer brincar de procurar a Luz, o ego quer brincar de percorrer um caminho.

Lembrem-se de que o Absoluto jamais se moveu.

>>>

Questão: se o Absoluto jamais se moveu, isso significa que ele jamais criou lei?

O Absoluto não pode criar qualquer lei.
A Fonte criou uma única lei: a Lei de Graça ou de Ação de Graça, que não depende de qualquer reação.

Mas o Absoluto não pode ser uma lei, nem mesmo criar a mínima lei.

>>>

Questão: o que é que faz passar da a-consciência à consciência?

Não é uma passagem.
Não há solução de continuidade.
A-consciência e consciência: pode-se, simplesmente, dizer que a-consciência revela-se por si, assim que a
consciência não existe mais.

É, portanto, a desconstrução, a refutação de tudo o que é efêmero.
A consciência, se prefere, nasceu da a-consciência. Mas consciência não pode conduzir à a-consciência: não
há passagem.

Para isso, a consciência deve desaparecer.
É o Abandono à Luz, o Abandono da personalidade, a renúncia, a refutação, a mudança de olhar que permite
isso, se se pode dizer.

Em contrapartida, é claro, existiu uma passagem de a-consciência para a consciência, uma vez que foi assim
que nasceu o observador, a testemunha, o sujeito e o objeto.

O desaparecimento do objeto, do sujeito, da testemunha, do observador põe fim à consciência e, naquele
momento, a a-consciência aparece, não antes.

É o exemplo do meio da roda e da roda que gira ao redor de um ponto fixo.

>>>

Questão: se a refutação não é um ato mental, quem refuta ou o que refuta?

A personalidade.
Não é uma ação mental.

Não é um jogo.
É um processo de liberação que visa fazer desaparecer a lógica da personalidade.

Vocês não podem opor-se ao efêmero, ele está aí.
Vocês não podem resolver, de algum modo, a equação do Absoluto pela própria pessoa que vocês creem ser.

A refutação serve-se da personalidade.
Não é um jogo mental porque, justamente, faz desaparecer o mental.

Porque o mental pode apenas apoiar-se em suposições falsas.
Se vocês põem fim a essas suposições falsas, o mental não pode mais apoiar-se em nada.

Aí está o princípio da refutação.
Então, é claro, enquanto seu olhar não mudou, vocês vão chamar a isso tralhas mentais, um pouco como vocês
diriam tralhas religiosas.

Mas é apenas um ponto de vista.
Virá um momento – que, talvez, já veio – no qual o Absoluto resplandece, porque a personalidade não pode
mais controlar, de qualquer modo, esse Absoluto.

A refutação é o meio para isso.
É claro que, no início, isso pode parecer-lhes um trabalho, pode parecer-lhes cansativo, mas é, efetivamente, a



personalidade que diz isso.

Porque, efetivamente, para ela, é cansativo, mas é o objetivo.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI lhes agradece, também.
Eu esclareço que teria Alegria e prazer de estar em vocês, para o que vocês nomeiam Alinhamento e, portanto,
vocês estarão em mim.

Eu lhes digo, portanto, até alguns instantes de seu tempo.
BIDI saúda-os.

Até breve.

************
Mensagem do Venerável BIDI no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1551
15 de agosto de 2012.

Mensagem publicada em 17 de agosto,
pelo site AUTRES DIMENSIONS.

***
Tradução para o português:

Célia G. - http://leiturasdaluz.blogspot.com
***

Postado por Despertar da Luz Interior
Extaído de: http://www.despertardaluzinterior.blogspot.com.br/2012/08/bidi-15-d...

http://www.blogger.com/profile/01634019855200946997
http://www.despertardaluzinterior.blogspot.com.br/2012/08/bidi-15-de-agosto-de-2012-autres.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1551


E bem, BIDI está com vocês.
Eu saúdo vocês.

Na medida em que este ‘entre-nós’ não é pessoal, eu vou falar menos forte.
Nós podemos começar.

***

Pergunta: se nos conectamos com você pela Comunhão, há uma ação em nossas resistências pela
simples Presença do Absoluto ou é preciso fazer o pedido?

Eu responderei que isso é profundamente diferente para cada um.
Mas, de maneira geral, isso é perfeitamente verdadeiro.

Aqueles que escutaram a minha voz puderam ser profundamente desestabilizados, em um primeiro momento,
até que a lógica da razão e dos sentidos ordinários fosse superada.

Não é, portanto, necessário fazer qualquer pedido.
Mas vocês podem se beneficiar da ação Vibratória, ao me escutar, mesmo se vocês dormirem, mesmo se

vocês nada compreenderem, e é muito melhor assim.
O que vocês nomeiam minha Presença remete-os ao que eu exprimi, sobre a Terra, no momento da minha

passagem.
Vocês chegam, então, com o que vocês são, em intenção, no que eu fui ou no que eu sou, além de toda forma.

O Absoluto pode se colocar em uma forma de ressonância, visando, efetivamente, empurrar as suas
resistências, desligar o seu mental, além de toda meditação e de toda vontade.

***

Pergunta: é possível passar da personalidade ao Absoluto, sem passar pelas etapas que levam à Infinita
Presença (Comunhão, Fusão, Dissolução)?

Foi isso que eu fiz, na minha vida.
Sobre esta Terra, presente em um saco de comida, eu passei de uma vida ordinária ao Absoluto.
Eu não vivenciei qualquer um dos estados que lhes são talvez costumeiros durante este período.

Eu não vivenciei qualquer iniciação, qualquer Despertar da Kundalini, qualquer Coroa Radiante, qualquer
chakra.

BIDI - 23 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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E esse tem sido o caso de muitos testemunhos que vocês tiveram, de algumas Estrelas.
Quanto mais vocês penetrarem a Humildade verdadeira, e o Amor (que, eu os lembro, não é simplesmente

servir o que quer que seja ou quem quer que seja, nem dar todos os seus bens, mas Ser Amor), a partir deste
momento, vocês o são, Absoluto.

É o que eu nomeei o Abandono do Si.
Cada vez mais vocês observam, ao redor de vocês, seres humanos que passam da personalidade ao

Absoluto, sem nada conhecer do que quer que seja que vocês conhecem.  
Eu sempre disse a vocês que, no Absoluto, todo conhecimento deste mundo encarnado é ignorância.

É por isso que o Absoluto não pode ser conhecido.
Reconhecer isso é a maior das sabedorias e necessita uma grande humildade.

E principalmente, dar-se, si mesmo, na totalidade, não apenas no Bhakti Yoga (ou no Yoga da Devoção), mas,
muito mais, sendo o que vocês São, no Absoluto, ou seja, Amor.

É, portanto, perfeitamente possível desaparecer da personalidade e se descobrir Absoluto.
Como eu disse, o trabalho da refutação não é um jogo mental, mas visa, justamente, fazer calar toda ilusão,

toda projeção, toda ideia.
Quando todo conhecido é refutado, então o Absoluto está aí.

***

Pergunta: já que tudo o que é exterior a mim é uma projeção do centro de mim mesmo, o meu corpo e a
minha personalidade são também uma projeção do centro de mim mesmo, assim como uma projeção de

qualquer pessoa real, imaginária ou virtual, cruzando o meu caminho?

Sim, na totalidade, enquanto você acreditar que você tem um caminho, enquanto você acreditar ser uma
pessoa separada das outras pessoas.

Vocês compartilham o mesmo sonho, a mesma trapaça.
Este mundo não existe.

O que ali está, é o saco de comida e uma excrescência da consciência que foi capturada para estar aqui.
A justificativa das experiências é a ilusão do karma, a ilusão de um caminho, a ilusão da espiritualidade.
 Vocês nada São de tudo isso, mas enquanto vocês não o São, isso lhes parece inacessível e isso o é.

É preciso, para isso, refutar o conhecido.
Não há melhores palavras do que Amor e Humildade.

É por isso que não existe diferença, a partir da Infinita ou Última Presença, entre o exterior e o Interior.
Não pode existir nem Interior, nem exterior, no Absoluto.

A palavra que se aproxima é ou Parabrahman, ou Shantinilaya, pondo fim ao Ishvara.
Ou seja, à atuação das personalidades em meio a um palco de teatro.

E essa atuação é sem fim porque não há qualquer perspectiva, enquanto vocês aceitarem o jogo, de pôr fim ao
jogo.

***

Pergunta: cada pessoa não seria então uma tecedura de projeções de uma multidão de indivíduos, ali
incluído ele mesmo?

Isso se denomina um holograma.
Enquanto vocês não forem o centro, em qualquer ponto, mas o seu centro sendo considerado como a pessoa,

como o saco de comida e o saco mental, vocês não podem ser o que vocês São, Absolutos.
Entretanto, a compreensão intelectual, a aceitação do princípio do holograma, não faz desaparecer.

A razão e a compreensão, assim como o conhecimento, estritamente nada permitem a vocês.
Fazer cessar o holograma é ser o centro, em qualquer centro: é, de alguma forma, a renúncia suprema da

ilusão.
Vivendo isso, é claro, o saco de comida está sempre aí.

Ele irá até o seu término, ou até o que a Terra tenha decidido, mas vocês não serão mais afetados, nem pelo
estado deste corpo, nem pelo estado dos seus pensamentos, porque vocês não são nem os pensamentos,

nem o corpo.
Compreender o princípio do holograma, e afirmar a ilusão, não os faz sair apesar disso.

Isso vai muito além e necessita, de algum modo, que vocês sejam Liberados Viventes, como um Jnani, ou
seja, pela refutação, pelo Abandono do Si, vocês se estabelecem na Morada da Paz Suprema.



A testemunha é a Morada da Paz Suprema.
Aquele que sai da Maya (além de todo ‘tralala’ Vibratório e energético que, no entanto, foram os meios

indispensáveis, para a Terra), então, naquele momento, o “Eu Sou” estabelece-se Absoluto.
Ele não pode de forma alguma duvidar.

Isso não é uma suposição, e ainda menos uma proposição, porque a particularidade do Absoluto (sendo o que
vocês São): desde que vocês ali estejam, vocês o sabem.

A testemunha é a Morada da Paz Suprema, mas, sobretudo, vocês não são mais afetados pelo que quer que
seja.

Isso não é desapego, isso não é o Si, nem o Eu Sou, é outra coisa.

***

Pergunta: o Absoluto corresponde à dissolução em meio à Fonte e à afirmação de CRISTO: “Eu e meu Pai
somos Um”?

No Absoluto há, em primeiro lugar, dissolução da crença na ilusão.
E dissolução da vivência da ilusão, enquanto ali estando inscrito, mas sem ali ser dependente do que quer que

seja.
Dizer: “Eu e meu Pai somos Um” é Fusionar e se Dissolver na Fonte.

Mas a Fonte não é o Absoluto, como eu tive ocasião de dizê-lo.
A Fonte é uma emanação do Absoluto, do mesmo modo que vocês são uma emanação da Fonte.

Nesse pseudocaminho de retorno, há a possibilidade de viver a Dissolução na Fonte, permitindo-lhes então
afirmar: “Eu e meu Pai somos Um”.

Mas resta uma etapa: “Não há nem Eu, nem Pai”.

***

Pergunta: depois das refutações, é preciso afirmar o “Eu Sou” ou o “Eu Sou Um”?

Quando a refutação for levada e conduzida ao seu término, nenhuma afirmação é necessária, nem mesmo
indispensável, nem mesmo desejável.

Já que não estando mais no palco do teatro, não sendo mais o espectador, não sendo mais uma das cascas
ou das camadas da cebola, vocês não tem mais necessidade de afirmar o que quer que seja.

Nem de demonstrar o que quer que seja.
E isso, você o sabe instantaneamente.

***

Pergunta: podemos chamá-lo, para a nossa desconstrução, assim como chamamos MARIA e MIGUEL?

A melhor maneira de me chamar não passa pelo mesmo processo que lhes foi comunicado por estruturas
ainda, de certa maneira, individualizadas.

Ou então, Comungue por ultratemporalidade ao que eu fui nesse corpo de carne.
Sirva-se do que eu disse, ouvindo-o e lendo-o.

O processo que se desenrola nesse caso é um pouquinho diferente do que lhes foi descrito pelas Estrelas e
pelos Anciãos.

Porque a ressonância (na falta de um termo melhor) que vai estabelecê-lo comigo, passa sempre pela raiva e,
em seguida, pelo sono, pelo Absoluto: você desaparece.

Os mecanismos que vocês nomeiam Vibratórios ou energéticos não são semelhantes, mas resultam na
mesma coisa.

A testemunha, naquele momento, não é somente a Dissolução, a Comunhão, a Fusão ou Shantinilaya, mas é
o que você poderia nomear o desaparecimento, por vezes precedido, efetivamente, pela Vibração do

Supramental (não localizado).
Mas ninguém pode levá-los (nem trazê-los) ao Absoluto.

Vocês não podem se tornar o que vocês São imaginando levar o que quer que seja do seu conhecido (nos
seus pensamentos, nesse saco, na sua história ou na história deste mundo).

É nesse sentido que não existe qualquer conhecido, qualquer elemento, no qual se apoiarem.
É preciso renunciar a tudo isso.



Naturalmente, o ego e o Si vão dizer a vocês, ambos, que isso não é verdadeiro (como para o ego, como para
o Si).

O Absoluto é a ausência total de toda projeção, em meio a um ego ou na contemplação do próprio Si.

***

Pergunta: o Fogo do Céu é suficiente para fazer emergir o Absoluto?

O Fogo do Céu faz emergir uma forma de reconexão e uma forma de re-identificação com a Fonte, dando-lhes
a certeza da natureza do seu “Eu Sou”, que é Luz.

O Absoluto pode decorrer (ou não) daí.
Mas o Fogo do Céu, ele próprio, desencadeia apenas o que vocês são e não o Absoluto.

Para aquele que está no terror, o Fogo do Céu será um terror.
Aquele que é o “Eu Sou”, o Fogo do Céu irá completar o “Eu Sou” na Infinita Presença (e, em certos casos, no

Absoluto).
Lembrem-se de que o Absoluto não é nem um objetivo, nem um destino, mas, sim, a sua natureza.

***

Pergunta: é preciso refutar o medo globalmente ou especificar o objeto deste medo?

Não.
O processo não visa fazê-los focar a atenção ou a sua consciência (aquela do Eu ou aquela do Si) nos

elementos da sua vida, mas no próprio princípio: todos os medos, não o medo disso ou daquilo, porque vocês
arriscam manter uma identificação.

Refutar o medo basta a ele mesmo.
Vocês não são o medo: o medo é uma secreção do caso de comida, mantido pelos pensamentos.

Nada mais.
E, aliás, vocês não podem resolver qualquer equação enquanto vocês persistirem na crença de que vocês são

o resultado de um passado (do que ocorreu ontem, na infância, ou em outras vidas).
O mais correto é certamente encarar o que se manifesta.
Como o que não existe poderia afetar o que vocês São?

O que é afetado é o Eu e o Si.
Nada mais.

Nós iremos prosseguir, mas depois de cada resposta eu lhes peço simplesmente para levar o “Eu Sou” no
Absoluto que Eu Sou, sem nada pedir (nem Comunhão, nem Fusão, nem Dissolução, simplesmente uma

atenção).
Eu deixarei o tempo necessário e depois, eu direi: “prossigamos”.

Nós podemos ali seguir: a primeira pergunta, desta maneira.

***

Pergunta: o que se torna um ser humano que põe fim à sua vida sobre a Terra?

Não é preciso (e isso não é uma conduta moral) pôr fim à ilusão deste modo.
Evidentemente, as circunstâncias da Terra são profundamente diferentes, hoje.

Mas, de maneira geral, o Absoluto não tem o que fazer desse saco, é preciso deixá-lo prosseguir a sua vida.
O suicídio sempre resulta (qualquer que seja o sofrimento), necessariamente, de uma identificação com a

ilusão.
Esta identificação é tal que há, efetivamente, uma impossibilidade de continuar.

Mas é um ato dual.
E, como todo ato dual, até o presente, ele mantém a ilusão.

Porque, lembrem-se, como disse o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), há dois recipientes.
Passar de um recipiente ao outro, se chama o nascimento e a morte, mas não põe fim, de forma alguma, à

ilusão.
Sem isso, há muito tempo que não haveria mais teatro.



O sonho coletivo é muito tenaz.
O suicídio não leva a nada.

Ele não alivia a ilusão, mesmo se ele for justificado, justificável, mesmo se for (e ele jamais o é), condenável.
Mas, isso, jamais é uma solução definitiva, contrariamente às aparências.

... Silêncio ...

***

Pergunta: a um dado momento, a refutação se torna repetitiva, porque bastante habitual, e parece perder
todo o efeito. É preciso refutar o conhecido até nos atos os mais triviais da vida ordinária?

Para responder a esta questão, eu diria que, para refutar o palco do teatro, é preciso já sair do papel, mas de
nada serve analisar e ver todos os detalhes do cenário (já que esse é apenas um cenário).

Quando existe um sentimento de que isso se torna repetitivo, então, naquele momento, se não tiver ocorrido a
raiva ou o adormecer, convém (de uma maneira ou de outra) esquecer-se de Si mesmo, na meditação sem

objeto, ou na Doação de Si.
A Doação de Si, não é distribuir os seus bens: isso foi nomeado a Transparência.

Uma coisa é certa: quando a Refutação é conduzida ao seu término (que é diferente para cada um), a etapa
final da Infinita Presença, está presente.

Renunciem a isso, e vocês são Absoluto.

... Silêncio ...

***

Pergunta: existem várias Fontes? O que é a Fonte e qual a sua ligação com o Absoluto?

Eu responderei deste modo: a Fonte, qualquer que seja a Dimensão, é atribuída a um setor do universo e do
multiverso.

Eu posso dizer, simplesmente, que cada Fonte seria apenas a imagem de uma outra, com uma distinção
possível.

Mas, fundamentalmente, há apenas uma: é a difração que dá esta aparência de cópia.

... Silêncio ...

***

Pergunta: qual a diferença entre o despertar da Kundalini e o aparecimento ou a subida da Onda da Vida?

Existe uma diferença essencial.
As descrições da Kundalini são conhecidas, no oriente, desde séculos.
A Onda da Vida tem sido muito pouco conhecida e, portanto, vivenciada.

O canal da coluna é chamado, como vocês talvez o saibam, de Canal do Éter.
Esse Canal do Éter, forrado de Partículas Adamantinas, é a cópia muito exata de METATRON, que é uma

especificidade, ou uma outra cópia d’A FONTE.
A Onda da Vida apresenta uma qualidade intrínseca, que nada tem a ver com as descrições anteriores

da Kundalini.
Porque a Kundalini não Libera vocês, só o Centro, o coração do Coração, Libera.

A Onda da Vida, assim como o despertar do Canal do Éter, permeabiliza o conjunto das esferas Ilusórias,
denominado os diferentes Véus, ou os diferentes corpos sutis, ou Kosha.

Mas isso jamais é apenas uma testemunha.
O despertar da Kundalini, antes do Canal do Éter, podia remetê-los, ou no segundo recipiente (ou seja, na

Ilusão astral) e, raramente, na Última Presença.
Aliás, no despertar da Kundalini (que é uma enganação) aparecem imagens, todo um mundo, que não tem

mais realidade do que aí onde está esse saco de comida.
É simplesmente mais iluminado, há mais cores, há uma abundância de consciências, mas que não são mais do
que o palco do teatro: é como se vocês passassem do teatro a uma sala de cinema em três dimensões, mas



isso é sempre espetáculo.  
A Onda da Vida, e a qualidade da Irradiação do Sol Central, apresentam uma dinâmica única que nada mais
tem a ver com as descrições antigas de várias centenas de anos, ou mesmo de milhares de anos, já que as

circunstâncias da Ilusão não são mais as mesmas.
O Fogo do Éter queima as estruturas ilusórias do astral, pondo fim à Atração da alma na matéria, e fim a todo

mecanismo visual, que isso seja a visão astral, a visão dos olhos, a visão Etérea.
E estabelece vocês na Verdadeira Visão, que nada tem a ver com um órgão, e que nada tem a ver com a

percepção dos véus Etéreos.
Mesmo se, efetivamente, por razões que o Comandante chamaria de pedagógicas ou de didáticas, vocês

passaram por aí, para muitos, para, justamente, Ancorar e Semear a Luz: garantir que as consciências vivam o
seu sonho sem parar no segundo sonho da ilusão astral.

Isso foi Realizado, e vocês sabem disso.
Isso era, se o pudermos dizer, uma missão ou uma função.

Ser Absoluto é não mais ser atribuído, nem com uma missão, nem com uma função.
Isso não significa que o que fazia o saco de comida ou o saco de pensamentos parasse, mas o modo de fazê-

lo não é mais de qualquer maneira a mesma.

... Silêncio ...

***

Pergunta: é o Si que tem esta Tensão para o Absoluto?

Isso pode ser, também, a personalidade.
Mas esta Tensão para o Absoluto, da personalidade, apenas pode existir antes que vocês sejam parte

integrante do teatro.
É por isso que aqueles que vocês chamam de místicos, para alguns deles, vivenciaram esta Tensão, esta

Infinita Presença ou este Absoluto, jovens.
Porque, naturalmente, quanto mais o saco de pensamentos estiver implicado em uma vontade qualquer,

durante a sua vida (que isso seja os filhos, a profissão, os hábitos, e mesmo a busca espiritual), isso cria um
escudo mental muito mais difícil de penetrar.

O Si pode, portanto, ser considerado, a partir de certa rigidez do mental, como, talvez, o mais frequentemente
desejável.

... Silêncio ...

***

Pergunta: o fato de ser chamado pelo primeiro nome, no sonho, é o Apelo? Ou é preciso que isso ocorra
obrigatoriamente no ouvido esquerdo?

Conforme isso foi explicado, ouvir o primeiro nome do outro lado não é o Apelo da Luz, nem o Apelo da
Sombra, aliás.

É simplesmente o apelo de alguém que está no segundo recipiente [no astral], para manter a expressão do
Comandante.

O Apelo ocorre, mais frequentemente, durante a noite, no momento em que vocês dormem, porque o Absoluto
e o Canal Mariano estão presentes.

Mas o primeiro nome é ouvido do lado esquerdo, sem qualquer exceção.

... Silêncio ...

***

Pergunta: como se espalha a Onda da Vida, ao nível dos braços e das mãos?

Então, aí, eu apenas posso remeter ao que foi explicado, e perfeitamente detalhado, por alguns Anciãos,
evitando repetir as mesmas coisas (ndr: ver em particular as intervenções de UM AMIGO de 07 de maio de

2012 (1) e de O.M. AÏVANHOV de 08 de junho de 2012 (2)).



... Silêncio ...

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, prossigamos também no Silêncio, alguns instantes, nas condições que eu expliquei a vocês.

... Silêncio ...

E bem, BIDI vai saudá-los, dizer-lhes até um próximo ‘entre-nós’, no Amor.
Até logo.

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

1 – UM AMIGO (07.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions

*

2 – OMRAAM (Aïvanhov) (08.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-09-de-junho-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1573

23 de agosto de 2012
(Publicado em 26 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-09-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1573
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions


Bem, BIDI está com vocês e ele os saúda.
Vamos prosseguir do mesmo modo que expliquei na vez anterior: vamos trocar, de maneira rápida, mas

pronunciarei minhas frases de maneira mais lenta, deixando um espaço, após minha resposta, de modo a fazê-
los viver o que é possível manifestar, por sua simples Presença e minha Presença, no mesmo espaço.

Vamos começar.

***

Questão: é melhor refutar medos que se conhece ou o medo em geral?

No plano didático, o primeiro elemento a realizar é a refutação de medos que lhe são aparentes, conhecidos e
manifestados, porque são aqueles que, ao nível do saco mental, manifestam-se a você e entravam a

Liberdade.
Há uma segunda etapa na qual o medo não tem mais necessidade de ser ligado a uma vivência, a uma
experiência desse saco de alimento, mas, bem mais, visa denunciar, refutar a própria existência dessa

emoção.
Porque o que sustenta toda a busca e toda a ilusão de um caminho – espiritual ou outro – é, sempre,

desencadeado, estimulado pelo medo.
O medo é o que congela.

O medo é, muito exatamente, o que evita e o que o impede de viver o Centro e, sobretudo, o centro do Centro,
presente em cada ponto.

O medo, dito em outros termos, é o que congela o ponto de vista no saco de alimento, no saco mental, e dá a
você a ilusão de ser esse saco de alimento ou mental, uma vez que, eu o lembro, esse saco de alimento, esse

saco mental é construído, criado e mantido pelo medo.
Assim, portanto, o primeiro círculo vicioso é a refutação de medos conhecidos, ligados à experiência dessa

encarnação.
Em um segundo tempo, será preciso, então, agir, não mais sobre os seus medos conhecidos, mas,
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efetivamente, sobre o que representa, realmente, a emoção «medo» para toda consciência que vive a ilusão
como a única verdade.

O medo, dito em outros termos, mantém o teatro, mantém uma história sem fim, que os faz participar da própria
ilusão desse mundo.

Sem medo é extremamente simples: não haveria mundo, no sentido em que vocês o percebem, no sentido em
que o vivem, como única realidade possível.

Como foi dito por inúmeros Anciões, em definitivo, a última Dualidade, assim como o último Si resumem-se em
dois opostos e contrários, e é a última visão do ponto de vista limitado: o medo ou o Amor, porque o Amor
Absoluto não é o amor humano que está sempre em ressonância com o medo (e subjacente, de maneira

permanente).
O medo apenas existe, justamente, porque há separação, porque há o sentimento de estar separado, dividido

e, portanto, em última análise, o medo é apenas a expressão ligada à mão colocada da Ilusão sobre a Verdade.
Se vocês dão corpo aos seus medos, se os aceitam, se os vivem (tanto no saco mental como no saco de

alimento), esse medo é o que lhes venda o Amor e a Luz.
Todo medo é, enfim, apenas o reflexo da falta de Amor e de Luz.

O medo não é, unicamente, uma Sombra, não é, unicamente, o que incomoda ou fere, mas é, bem mais, um
princípio constitutivo da Ilusão e do efêmero.

A refutação, por pequenos fragmentos, do que é conhecido, favorece a refutação do medo, de maneira geral,
global, coletiva, impessoal.

O medo cria, ao nível dos corpos sutis, ao nível do que é chamado de trama da vida (o Éter Unificado), linhas
confinantes e, portanto, uma estagnação do livre movimento da Vida em vocês.

Isso supera, amplamente, o quadro dos medos – pessoais, históricos – que lhes são próprios.
O medo, eu o disse, é uma secreção do mental que visa fazê-los evitar, por projeções e construções,

encontrar-se confrontados com uma experiência passada da sua própria história.
Mas, por trás disso, esconde-se outra coisa, que supera, amplamente, o âmbito da sua história, das suas vidas

passadas (elas também, ilusórias), e que os mantêm em estratégias que visam evitar-lhes reencontrar o
mesmo medo.

Mas vocês apenas farão, toda sua vida, sob uma forma ou sob outra, reencontrar, sistematicamente, os
mesmos medos.

Nenhuma estratégia de evasão pode transcender e refutar o medo: apenas no modo de ver, de aceitar seus
medos, ou seja, de aceitar vê-los.

Nenhuma explicação, mesmo do seu histórico, apresenta o mínimo interesse, porque vocês não podem, no
Conhecido, opor-se ao que os mantêm no confinamento.

Porque são estratégias que não podem resolver-se, uma vez que elas recorrem à ação e à reação
permanentes, existentes na ilusão.

Crer, supor ou aderir ao fato de que essa é a única realidade (quaisquer que sejam os sistemas de
conhecimento que vocês levem a efeito, quaisquer que sejam suas percepções que vocês afinam), são, em

última análise, apenas ilusões.
Reconhecer isso é reconhecer que nenhum conhecimento pode superar qualquer ilusão.

Aí está como vocês devem sair dela, em relação aos medos.
Se houver medo, mesmo se, em seu ponto de vista, isso não vem de vocês, mas de circunstâncias históricas,

isso nada mudará.
Enquanto há identificação a qualquer preservação da ilusão, nenhuma Liberdade pode aparecer na experiência

da consciência, ou seja, do «Eu Sou» ou do «Eu sou UM» e, é claro, isso é ainda mais difícil para ser o que
vocês São.

***

Questão: é possível ser Absoluto, definitivamente, na forma que se está?

Aquele que é Absoluto é, portanto, um Jnani, ou seja, um Liberado Vivente.
Ele não recusa a vida desse corpo.

Ele não recusa a vida da personalidade, mas o seu ponto de vista não é mais o mesmo.
Ele não está mais submisso à Ilusão.

O que quer que se torne esse corpo, o que quer que se tornem os pensamentos, o que quer que se torne a
personalidade, ela não é mais, de modo algum, concernida, efetiva e realmente, pela vida desse saco.

É claro, isso não é uma negação da vida ou uma recusa da vida, porque é, efetivamente, nesse saco – mental e
de alimento – que existe o que vocês são, no momento.

Ser Absoluto com forma faz, justamente, desaparecer, definitivamente e de maneira cada vez mais flagrante,
todo medo, toda interrogação e todo questionamento.

Isso se junta ao que os Anciões e as Estrelas nomearam a Transparência, ou seja, deixar-se atravessar,
inteiramente, pela Luz; não mais se ver e não mais viver como pessoa, como caminho, como medo, como

localização, justamente, na Ilusão.



O Absoluto é um reconhecimento formal.
Aquele que ali está não pode nem explicá-lo, nem racionalizá-lo: ele pode apenas fazer dele o seu próprio

testemunho.
Mas, em todo caso, a certeza da Verdade Absoluta está inscrita, de maneira indelével, naquele que, de maneira

temporária, pode permanecer – continuar confinado – nesse corpo ou que tenha acesso ao que vocês
nomearam o Estado de Ser.

Isso não faz qualquer diferença.
Aquele que é Absoluto, seja em outro corpo, em outra consciência encarnada, em outro Sistema Solar, no

próprio Absoluto, não vê qualquer diferença, o que explica que esse corpo pode desaparecer, que esse mental
desaparecerá, mas que isso não pode mais interferir, de maneira alguma, com aquele que é Liberado.

Isso não faz cessar a vida, mas Libera a Vida.
Essa Liberdade não pode, de modo algum, ser suposta, imaginada, criada de maneira artificial, porque o

Absoluto, mesmo em uma forma, demonstra-lhes o que vocês São.
Nenhuma Ilusão, nenhum carma – que concerne apenas à personalidade – pode atingir o Liberado Vivente.

Ele não transforma o princípio de efêmero desse saco, mas, em todo caso, aquele que é Absoluto não pode
mais ser afetado, de maneira alguma, por outra coisa que não o que ele É, ou seja, Amor e Luz.

Nenhum sofrimento, nenhuma doença pode fazer desaparecer o que foi estabelecido e mesmo o «Eu Sou»,
mesmo o Si, está totalmente consciente disso, embebido, penetrado.

Toda a diferença está aí.
O que quer que se torne esse saco, o que quer que se torne esse mundo, o que quer que se tornem os

pensamentos, o que quer que se tornem as relações e as interações, aquele que é Absoluto é a Verdade.
E essa Verdade é Absoluta, porque não inserida em uma das camadas da cebola, que mostra a ver a camada

de cima e a camada de baixo.
O Absoluto percorre, livremente, as camadas da cebola, inteiramente, como um jogo, ao mesmo tempo

sabendo – porque o vive – que não há cebola.
Isso é muito difícil de perceber, de conceituar pela consciência.

É mesmo impossível, uma vez que apenas quando há extinção total de todo sentido de ser um corpo, uma
forma, uma vida, um caminho, um espírito é que cessa o princípio de identificação à ilusão,

Isso não pode deixar qualquer incerteza.
A incerteza é o ilusório.
A certeza é o Absoluto.

É claro, visto do exterior, por aquele que está, ainda, na personalidade, ou que vive o Si, mas não o Absoluto,
isso não pode existir.

E, para ele, isso não existe.
Daí pode vir todas as cogitações, as interrogações, as dúvidas, os equacionamentos daquele que é o Si.

O Absoluto não é mais uma questão.
O Absoluto, mesmo em uma forma, é o fim dos sistemas de conhecimentos.

Aquele que é Absoluto é ignorante de todo conhecimento.
Ele é, verdadeiramente, o Conhecimento com «C» maiúsculo, ou o Liberado Vivente – o Jnani – porque

nenhum dos sacos – tanto físicos como sutis – pode mais impor ou ditar reflexos, quaisquer que sejam os
níveis nos quais se situem esses reflexos que se inscrevem, definitivamente, na ação e na reação.

Aquele que é Absoluto, para além dos marcadores ilusórios presentes nesse corpo, não pode mais ser
afetado pelo que quer que seja.

Isso não é desviar-se da vida, mas Ser a Vida: não aquela limitada entre o nascimento e a morte, nem em
qualquer reencarnação, mas, efetivamente, na Verdade, não unicamente do Instante Presente (ou Aqui e

Agora), mas bem além, ao nível da Eternidade e do Éter Liberado que vocês nomeiam o ponto ER.
Há, portanto, um deslocamento da Consciência do Si – representada pelo que vocês chamam de chacra do

Coração – a uma zona que lhe é imediatamente superior, que é o que vocês nomeiam a Porta ER.
Porque o Coração não tem necessidade da cabeça.

Porque o Coração é a evidência final que os devolvem à Verdade da Imortalidade, além de toda consciência,
de toda forma, de todo papel ou de toda atribuição a uma função além da forma.

Viver isso permite, como vocês sabem, realizar, à vontade, a Passagem entre a personalidade, o Si e o
Absoluto.

Vocês são, ao mesmo tempo, aquele que atua na cena de teatro.
Vocês são, ao mesmo tempo, o observador e a testemunha que está sentada na poltrona, mas vocês são,

também, aquele que sabe que o teatro não existe.
Vocês não dependem mais de um centro localizado (o saco de alimento ou a sua história), mas vocês São o

Centro em todo Centro.
No Absoluto não existe qualquer diferença de percepção entre o Silêncio e a palavra, porque a palavra tornou-

se o Verbo.
E o Verbo não é, unicamente, palavras, mas, efetivamente, a característica – maior e essencial – da Morada de

Paz Suprema.



É, justamente, o momento em que não existe mais – no saco mental, como na ilusão do mundo – necessidade
de procurar sentido, necessidade de procurar uma explicação, necessidade de qualquer linearidade de tempo

ou, ainda menos, justificação do que quer que seja.
Isso desencadeia, se se pode dizê-lo, essa famosa certeza absoluta, não como crença, não mais como

experiência, mas, efetivamente, como Revelação Final, além de qualquer Passagem, da natureza essencial do
que nós Somos, além da consciência.

***

Questão: o efeito Vibratório de escutá-lo pode exercer-se em sono profundo?

Assim como eu disse: dormir, apagar-se desse mundo (no sono sem sonho, sem pesadelo, sem consciência
pessoal ou do «Eu Sou»), é Absoluto.

Assim, portanto, o sono profundo, do mesmo modo que nada compreender do que eu pude dizer é, já, uma
muito grande etapa entre as últimas etapas.

O que eu digo tem um sentido.
Esse sentido visa saturar, fazer descarrilar o mental e o saco, colocando, de algum modo, em suspenso, a

Ilusão.
É exatamente o que pode produzir-se escutando, não as minhas palavras, mas a minha voz, em meditação ou

em sono profundo.
A compreensão é – e continuará – uma etapa.

A incompreensão é uma etapa ainda mais evoluída.
O adormecimento é a penúltima etapa.

E, é claro, nada compreender e nada apreender do que eu digo permite à Transparência tocá-los.
É o instante no qual a Consciência do Si percebe que, de algum modo, ela nada tem e que só o observador do

Si faz prosseguir a cena de teatro.
Uma vez que isso é visto, não se coloca nunca mais a questão de compreender o que quer que seja.

O saco de alimento e o saco mental vão continuar a dizer, a respeitar as obrigações, as regras de dirigir um
automóvel, as regras, quaisquer que sejam.

Mas vocês não estão mais sujeitos às regras, não porque rejeitaram as regras, mas porque, aí também, o seu
ponto de vista não é mais aquele de uma pessoa, nem de uma personalidade, nem do Si,

A dificuldade é que, efetivamente, no funcionamento da consciência – quer ela seja separada ou unificada –
aparecerá, sempre, a noção de projeção em uma experiência.

Mas vocês não são a experiência.
Enquanto vocês não tiverem se apreendido disso, enquanto não tiverem feito sua essa Verdade, pela vivência,

vocês permanecem separados.
O silêncio, o sono são, se pudesse exprimir-me assim, o melhor dos yogas, porque vocês não dão tomada a
nada: nem à vontade de viver experiências, nem a uma vontade de meditação, nem a uma vontade de ação,

nem ao que quer que seja que tenha uma tradução e uma aplicação no efêmero.
Quando vocês apreendem que o que foi chamado de Abandono à Luz, de Fluidez da Unidade, de Sincronia e
de Absoluto, quando eles estão aí, eles regem a sua vida – mesmo nesse saco – segundo o que foi nomeada

a Graça.
Mas como vocês querem viver a Graça, enquanto quiserem ter o que quer que seja?

É impossível.
É claro, o mental vai dizer-lhes que é o inverso.

Ele vai fazê-los crer, com inúmeras justificações e raciocínios, que vocês devem, efetivamente, continuar a
manter as coisas, que é preciso, efetivamente, continuar a viver.

É aí que vocês são enganados, porque esse gênero de estratégia, acoplada ao medo, impedi-los-á,
sistematicamente, de ser Absoluto.

Ela irá confiná-los no «Eu Sou» que é, efetivamente, uma etapa essencial, mas não é um objetivo.
Enquanto vocês considerarem isso como um objetivo, vocês estão sujeitos – mesmo na Graça, vivida nessa

consciência – ao princípio da Ilusão.
A maior dificuldade é, justamente, além de toda compreensão racional, apreender o alcance do que representa

o Abandono do Si, vivê-lo e realizá-lo.
É o que tentaram mostrar-lhes todas as Irmãs e Irmãos que viviam a Unidade.

E, além do processo da Unidade, alguns deles viveram o que vocês nomearam Shantinilaya, a Morada de Paz
Suprema.

Mas isso não impede a vida na Ilusão, mesmo se o mental e o orgulho espiritual os fizerem crer que é
impossível: é o papel deles.

Então, é claro, dito com outras palavras, isso poderia chamar-se a Humildade e a Simplicidade, mas não a
humildade e a simplicidade do orgulho espiritual que quer apagar-se, mas, efetivamente, aquele que é,

realmente, vivido pela Transparência total e cujos sinais lhes são conhecidos.



A Transparência não será, jamais, uma convenção social, uma convenção moral, que obedece às regras da
Ilusão, mas, efetivamente, o que está além de todo estado.

E, quando vocês ali estão, não podem nem se enganar, nem serem enganados.
Não se esqueçam, jamais, de que é sempre o mental, os pensamentos e a alma que os levam a sempre mais
projeção, ideal de Amor e de Luz, mas que não podem, em última análise, jamais estar totalmente presentes,

enquanto isso permanecer inscrito em um ideal ou uma projeção de Amor e de Luz.
Porque vocês não podem projetar, no que vocês São e no exterior, qualquer Amor, qualquer satisfação, porque

isso permanece e continua projeções.
Aquele que é Absoluto é Amor, além de qualquer contingência, de qualquer referência, de qualquer

confinamento e de qualquer ilusão.
Em que teria ele necessidade de qualquer justificação, pelo seu próprio mental ou por outro olhar, qualificado

de exterior, em qualquer Irmão ou Irmã que fosse?
Quando vocês descobrem o seu status, que é Absoluto, vocês não têm mais necessidade de projetar o que
quer que seja (nem ideal, nem Amor, nem Luz, nem o que quer que seja), porque se tornaram a Fonte de si

mesmos, que se situa bem além desse saco, bem além de suas interações, bem além da sua vida aqui, sobre
a Terra.

Vocês são a Vida, vocês não são mais a sua vida.
É profundamente diferente porque, a sua vida pertence a vocês?

Aí está a ilusão, enquanto a Vida, vocês a São.
Mas, para Sê-la, não é preciso mais que haja a sua vida.

Apreendam-se, efetivamente, do «não é preciso mais», não como uma crença a adotar, ainda menos uma
experiência a efetuar, mas, sim, como uma renúncia, total e absoluta, a tudo o que é efêmero.
Enquanto vocês valorizarem a vida (em todos os sentidos desse termo), vocês estão presos.

Como foi dito, tudo o que vocês imaginam ter – em qualquer nível que seja, e de maneira definitiva – irá
sempre prendê-los.

Então, é claro, o ego vai dizer-lhes que vocês não podem abandonar tal coisa ou tal coisa, mas ele os engana.
Quem fala de abandonar o que quer que seja?

Por qual razão um Absoluto com forma teria que abandonar o que quer que seja?
A frase chave – além da refutação – é a ‘mudança de ponto de vista’.

Mas não um ponto de vista como uma ideia ou uma crença, mas, bem mais, um deslocamento, do observador,
primeiro (que se encontrou), e o próprio desaparecimento do observador, ao mesmo tempo deixando esse

saco de alimento, esse saco de ideias e as interações da vida na Ilusão desenrolar-se.
Isso, eu creio, foi nomeado – em todo caso, no Ocidente – a Divina Providência.

Vocês são capazes disso?
Isso não demanda coragem, nem uma decisão qualquer.

Não há qualquer caminho para isso, qualquer evolução para isso, qualquer espiritualidade para isso, mas
apenas estabelecer-se nisso.

E isso não pode ser uma experiência, o que quer dizer que vocês não podem experimentar isso como o Si e
voltar depois, tranquilamente, ao saco.

É, como foi dito, essa espécie de transformação final, que conduz à não consciência, à não separação e, eu
diria mesmo, mais longe, à transcendência do «Eu Sou UM», que os faz descobrir a natureza de quem vocês

São.
Como eu disse: o que é que vocês sabem do que Eram, antes de nascer?

O que é que sabem do que São, após a morte?
Vocês têm apenas fragmentos, seja segundo as suas próprias experiências ou as suas próprias leituras.

Mas enquanto permanecerem compartimentados em uma forma – mesmo na mais ampla possível: um Sol –
vocês estão ainda projetados.

O Absoluto não pode, em caso algum, ser uma projeção do que quer que seja, porque esse centro do Centro,
mesmo se haja movimento da Vida, sempre esteve aí, em todos os pontos e, portanto, imóvel.

É a roda do Samsara que os faz crer que vocês eram uma sequência lógica de encarnações, que deve
responder, permanentemente, à lei de ação e de reação.

Isso é uma crença para os trapaceiros espirituais.
O Absoluto nada é de tudo isso.

***

Questão: após ter escutado no momento do adormecimento, tive perdas seminais, mas não ligadas a
uma atividade sexual.

O Absoluto é um Êxtase e uma Íntase.
O que acontece, ao nível do que eu havia denominado – na minha encarnação – os Pés do Senhor, ou seja, o



que vocês nomeiam, hoje, a Onda de Vida, é claro, atravessa os lugares nos quais estão situados, nesse saco,
os diferentes medos.

Os medos têm uma ressonância direta com o sexo, mas o sexo sem sexo.
Isso quer dizer que podem existir, e é, frequentemente, o caso, fenômenos de êxtase que tomam a sua

origem, efetivamente, ou nos Pés do Senhor ou ao nível do primeiro chacra.
Isso pode induzir o que você nomeia «perdas seminais», que são, de fato, evacuações, aí também, de alguns

programas, de alguns encistamentos ligados ao medo da morte que representa o sexo.
O sexo, até prova em contrário – além de todo prazer e de todo gozo – é, certamente, o órgão o mais capaz de

manter a ilusão e o sonho coletivo, através do que vocês chamam de fecundação.
Assim, portanto, viver um Êxtase – que, no entanto, não pode despertá-lo completamente, ou então o desperta,
ou então sobrevém permanentemente – é apenas o reflexo, ao nível do saco de alimento, da revelação – se se

pode dizê-lo – da sua própria natureza.
Esse processo não é nem uma ejaculação noturna, nem um sonho (no sentido fantasia), mas é, realmente, uma

alquimia que pode ocorrer – tanto no homem como na mulher – sem qualquer estimulação sexual.
Ouvir a minha voz pode – pela Vibração e pela ressonância – pressioná-lo, durante a ocultação da consciência

comum ou do Si, a deixar esse saco viver o que ele tem a viver.
Essas perdas seminais, que existem também nas mulheres (mesmo se isso possui outro nome), é apenas o

reflexo da ação da Onda de Vida.
Se o meu órgão vocal desencadeia isso, então, perfeito!

***

Questão: a subida da Onda de Vida pode provocar dores como cãibras, ao nível das pernas?

Isso é possível.
Pode, também, estar ligado não a resistências, mas, bem mais, à intensificação do Absoluto da Terra.

Contudo, esses processos de cãibras ou outros – ao nível das pernas – não deve atrair sua atenção ou sua
ação.

Aí também, aproveitem do que se manifesta no saco, não para estar na negação da dor, mas, efetivamente, vê-
la pelo que ela é: naquele momento, não é mais uma negação, é passar ao observador ou a testemunha.

A passagem ao observador e à testemunha é, certamente, uma etapa importante, que lhes permite não mais
serem afetados pelo que acontece na cena de teatro.

Prossigamos.

***

Questão: a Comunhão, de Presença a Presença, com uma Consciência Absoluta, permite-nos ser
Absoluto?

Nenhuma consciência pode ser Absoluta, uma vez que é, justamente, o desaparecimento da própria
consciência que realiza, se se pode dizê-lo, o Absoluto.

Como foi dito pelos Arcanjos: estabelecer Comunhões pode mostrar-lhes, de maneira velada, o Absoluto.
Pode-se dizer que o conjunto de processos que lhes foram detalhados por aqueles que se ocupam de vocês,

há muito tempo, é um convite para ir além (ndr: as Consciências de outros Planos Dimensionais que vocês
encontram nas intervenções, em especial, na coluna «mensagens a ler»).

Os processos denominados deslocalizações que, justamente, fazem-nos mudar de olhar e de ponto de vista
são, certamente, estimulantes para o Abandono à Luz.

Porque, durante uma Comunhão com um Irmão ou uma Irmã, com o que é denominado comumente um Duplo,
qualquer que seja, pode-se dizer, efetivamente, que há como que uma prévia de desaparecimento.

É justamente esse desaparecimento da própria consciência que é favorecido, mas que vocês sozinhos podem
encadear.

As resistências ao encadeamento são apenas ignorância: o que vocês nomeiam, do seu ponto de vista, os
seus próprios conhecimentos de si mesmos, da sua história, das suas vidas passadas, das suas crenças, das

suas ideias e dos seus quadros.
Enquanto um dos elementos assim nomeados estiver presente, vocês apenas permanecem na prévia.

É renunciando e refutando tudo isso que vocês podem viver o Absoluto.
Mas, é claro, talvez seja mais fácil passar por essa Infinita Presença – sem que haja, realmente, uma passagem

– para ser Absoluto.
Do mesmo modo que vocês podem aderir às doutrinas da Unidade, sem viver, de maneira alguma, a

quintessência.
Qual será a diferença entre aquele que projeta o Absoluto e aquele que é Absoluto?



Aquele que projeta o Absoluto pode viver o Si, pode sentir as Vibrações, mas ele recairá, sempre, na dúvida e
na interrogação.

Aquele que está estabelecido no Absoluto não pode estar sujeito, de maneira alguma, a qualquer interrogação
que seja.

É claro, podem restar interrogações sobre o tempo que vai fazer amanhã, mas, em caso algum, sobre a
natureza do que ele É.

***

Questão: como fazer para não mais se sentir impotente e poder avançar?

O que é que se sente impotente?
Quem é que quer avançar?

Avançar para onde?
Para ir onde?

Não há lugar algum para onde ir.
Todo movimento de um ponto a outro da consciência mantém a ilusão.

O sentimento de impotência, a necessidade de avançar, é apenas o reflexo da ação do medo ou do Si.
Dormir ou morrer é Absoluto.

É o mental discursivo – aquele da razão e das ideias – que vai fazê-lo avançar, que vai fazê-lo crer que você é
impotente.

Substitua a palavra «impotente», por «ignorância».
Se você reconhecer a sua ignorância quanto ao que corresponde ao fato de querer avançar ou crer avançar,

então, é já um grande passo porque, quem mais além do ego crê avançar?
É claro, o tempo avança e a sua vida se desenrola.

Mas nenhum elemento dessa vida, nenhum avanço pode existir, exceto para o efêmero.
É, justamente, se você se mantiver tranquilo, nesses momentos, e não tiver complacência ou submissão com

esse sentimento de impotência, se você aceitar que o fato de avançar nada quer dizer (e, de fato, o faz recuar),
se você ver isso claramente (sem portar julgamento, sem condenar, sem procurar reagir, simplesmente, ser o
observador), então, você constatará, muito rapidamente, que algo cessa de avançar, que algo muda, sem que

tenha havido a expressão da mínima vontade pessoal, do mínimo desejo pessoal.
E, aí, você se terá próximo do final, não antes.

Enquanto você encarar que é preciso eliminar essa impotência, enquanto encarar que deve avançar para um
objetivo, você faz apenas afastar-se do seu próprio objetivo, porque não há objetivo.

Tudo isso são apenas jogos da consciência, chamados de Leilas [Lella].
Mas esses Leilas não têm qualquer sentido.

Eles são apenas distrações, ocupações, cujo único objetivo é o de impedi-lo de viver o que você É.
E, no entanto, a maior parte dos seres humanos nutre a própria vida dessa esperança, dessa ideia de avançar,

para ir a algum lugar.
A maior das potências é, já, reconhecer sua impotência, total, a toda ideia, a todo pensamento, a todo

conhecimento, a toda vivência apta a desencadear o que quer que seja mais senão outra ilusão.
Se você ver isso claramente, então, o ponto de vista mudará por si mesmo, sem que você tenha que buscar ou

procurar o que quer que seja.
Essa forma de capitulação, eu repito, não é uma renúncia ao que quer que seja, a não ser, justamente, ao fato

de aderir a isso como, não ilusões, mas a verdade.
Enquanto você se submeter, si mesmo, a esse gênero de crença ou a esse gênero de experiência, você não

pode ser Livre.
E você não pode, consequentemente, de modo algum se Liberar.

Porque tudo o que é conhecido deve ser Liberado.
E Liberar-se de tudo o que é conhecido é já aceitar a sua própria ignorância, uma vez que nenhum efêmero –

seja a sua personalidade, seja esse saco de comida, seja o Si – não permanece, uma vez que você tenha
passado ao outro lado das portas da morte.

Para que isso lhe serviria?
O que você fará da sua Kundalini, quando esse corpo não existir mais?

O que você fará do Fogo do Coração, quando esse corpo tiver desaparecido?
É preciso ir ao coração do Coração.

Não é mais nem o Fogo do Coração, nem a Coroa Radiante do Coração, nem as Três Lareiras, nem mesmo o
Canal do Éter, nem mesmo o Manto Azul da Graça: é além.

Nós lhes mostramos uma escada.
Vocês viram as barras, vocês subiram a escada.



Vocês devem aceitar, agora, que não há escada e que não há ninguém que suba essa escada.
Aceitar e viver isso é o Absoluto.

***

Questão: por que manter o saco de comida vivo, quando se está Liberado?

Toda ação que visa fazer desaparecer esse saco faz apenas reaparecer a ilusão.
 Porque, se você se interessar e quiser por fim à ilusão, suprimindo um saco de comida, de um modo ou de

outro, você cria para ele outra existência.
A ilusão apenas deve ser Vista.

Lutar com uma ilusão faz apenas reforçá-la.
Portanto, querer considerar intervir no saco de comida, de uma maneira ou de outra, apenas pode prejudicar e

reforçar a ilusão.
Aquele que é Absoluto não se importa com o desaparecimento, ou não, do saco de comida: ele não é mais

uma fonte de aborrecimentos, nem uma fonte de preocupações.
Nem mesmo o mental pode vir a ser uma causa de preocupação.

Aí está toda a diferença com aquele que é Absoluto, que jamais consideraria pôr fim a esse saco de comida
antes do seu fim natural.

Não que ele ali tenha prazer ou desprazer, mas porque, real e concretamente, o seu ponto de vista e o seu
olhar nada mais têm a fazer com qualquer limite.

Toda a diferença situa-se nesse nível.
Aquele que não é Absoluto vai dizer que isso é absurdo.

E, do ponto de vista dele, limitado e relativo, isso é efetivamente absurdo.
Não há possibilidade de passagem ou de comunicação.

Enquanto não houver Abandono total do Si, o Absoluto não pode estar aí.
Portanto, mesmo no Si, cujo orgulho pode vangloriar-se, há necessariamente o medo, há necessariamente, de

algum modo, a vontade de aderir a uma ilusão qualquer.
Mas, àquele que é Absoluto na forma, jamais lhe viria à mente, jamais poderia aparecer uma ideia sobre o

sentido, até mesmo, da existência desse saco.
Um dia, ele apareceu, um dia, ele desaparece.

O que aparece, desaparece.
O que desaparece, irá reaparecer, sob uma forma ou sob outra.

Só o que É, além de todo Ser, além de todo «Eu Sou», além de toda consciência, nem aparece, nem
desaparece, nem se desloca.

Como eu disse, o Absoluto não é uma busca, e ele não pode ser uma busca.
Enquanto vocês buscarem, enquanto procurarem, vocês estão na ilusão, porque toda busca, mesmo a mais
louvável, mesmo a mais honrosa é apenas um medo da morte e uma busca – em outro lugar que não aí onde

ela está – da imortalidade.
A imortalidade não pode estar compreendida em uma forma.

Vocês estão sobre esse mundo, vocês ali apareceram, vocês ali agiram, vocês ali procuraram.
Mudar de olhar e de ponto de vista é não mais estar submetido, de maneira alguma, a esse corpo, a essa vida.
Isso não é uma recusa da vida, ou uma interrogação sobre o sentido da vida, uma vez que, justamente, não há
mais dependência de uma forma, mas, efetivamente, uma forma de transubstanciação de toda forma, como de

toda consciência.

***

Questão: será preciso chegar à passividade?

Enquanto houver ação, dirigida pela pessoa ou pelo Si, há ilusão.
Falar de passividade volta a entender, no que você diz, que há atividade e passividade.

O Absoluto não é nem passividade nem atividade: é, justamente, a perda de toda identificação ao que quer que
seja, uma vez que falar de passividade, como de atividade, faz apenas referir-se à sua pessoa, no ego ou no

Si, mas à sua pessoa.
Ora, a expressão que havia sido empregada: "ficar Tranquilo", quer, efetivamente, dizer o que isso quer dizer

(ndr: ver, em especial, sobre esse tema, a intervenção de UM AMIGO, de 02 de julho de 2012) (1).
Você pode «ficar Tranquilo» estando tanto passivo, como ativo.

A passividade não é uma demissão de quaisquer dos aspectos da sua vida: ainda uma vez, é o olhar que



muda, o ponto de vista, e não o fato de ser ativo ou passivo.
Porque a atividade, como a passividade, remetê-los-á a um movimento.

Ficar Tranquilo não se importa com o movimento: é, de imediato, colocar-se onde vocês podem considerar
outra coisa: é colocando-se na Infinita Presença.

Não lhes é pedido para serem vegetais, mas, efetivamente, para nada mais serem de tudo o que lhes é
conhecido, ou seja, que o seu olhar, o seu ponto de vista não esteja mais situado em lugar algum na ilusão.

Isso não quer dizer nem estar ativo, nem estar passivo, isso não quer dizer permanecer em algum lugar e nada
fazer.

É mudar de olhar.
Mudar de olhar não pode fazer-se enquanto vocês olharem com os mesmos olhos, com o mesmo pequeno

buraco dos óculos, que corresponde à sua vida.
O Absoluto com forma pode, de maneira não hierarquizada, passar anos em Maha Samadhi ou

em Shantinilaya, como exercer as atividades as mais frustrantes e as mais degradantes para a personalidade.
Em um caso como no outro, o Absoluto não pode ser afetado, porque não há diferença entre Shantinilaya e

limpar banheiros: a consciência não está mais nem nos banheiros, nem em Shantinilaya.
Vocês são tributários do olhar, porque fazem uma diferença entre limpar os banheiros e viver a Paz Suprema.

Vocês podem muito bem, no Absoluto, fazer exatamente a mesma coisa, no mesmo estado, como fazer
coisas diametralmente opostas, sem perder o que quer que seja.

***

Questão: o que se chama de inocente – por exemplo, uma criança sempre contente, mas que não
parece muito inteligente – é Absoluto?

Isso foi dito no Ocidente: «felizes os simples de espírito, porque eles não conhecem o pecado».
Então, mesmo se isso tiver conotação religiosa, aquele que é Transparente em uma forma, qualquer que seja

essa forma, não mais é separado do que quer que seja.
Foi dito, também: voltar a tornar-se como uma criança, ou seja, a Espontaneidade, o Instante Presente, que

permitem viver o «Eu Sou».
Mas é preciso prestar atenção para não ser subjugado pela ilusão do «Eu Sou»: o que restará do «Eu Sou»,

quando esse corpo não existir mais?
Mesmo se existir outro Corpo, um conjunto de Corpos, dos quais um pode ser o Duplo, ou o Corpo de Estado

de Ser, ou qualquer que seja esse Duplo.
Isso é destinado, simplesmente, a fazê-los viver que vocês não São nem esse corpo, nem qualquer outro

corpo, uma vez que vocês podem ser não importa qual outro corpo.
O que é que muda, nesse caso?

Enquanto é a consciência que se desloca, há o Si, ou a Última Presença.
Assim que vocês cessarem qualquer identificação a qualquer forma, vocês São Absoluto.

Isso não impede de viajar, sem se deslocar, de forma em forma, mas vocês sabem, pertinentemente, que
vocês nada São de tudo isso.

Porque todas essas formas, todas essas consciências são apenas projeções, separadas ou unificadas, de
algo mais: da FONTE, em um primeiro tempo, mas a própria FONTE é apenas uma emanação d’Ela mesma,

no Absoluto.
É essa palavra que foi empregada, Duplo, que é destinada a mostrar-lhes e não a fazê-los buscar qualquer

Duplo, mas o Duplo chega a vocês.
Pela sua vacuidade, pelo fato de ficar Tranquilo, pelo fato de nada procurar, porque vocês compreenderam que

nada há a procurar, que nenhuma experiência pode levá-los ao que vocês São.
É a ilusão suprema crer que um sistema de conhecimentos ou de experiências vai levá-los ao Final.

Vocês não podem ser levados ou conduzidos ao Final por quem quer que seja, nem mesmo por si mesmos,
porque é, justamente, esse si mesmo que desaparece, quando o Absoluto está aí.

E ele sempre esteve aí.

***

Questão: para que serve, então, a Merkabah?

Para construir a escadaria.
Para iluminar, de maneira diferente, a cena de teatro como o teatro.

Para fazê-lo tomar consciência de que você não Está na cena, de que você não É nem ator, nem mesmo
espectador.



É uma estrutura de Vibração que, como toda Vibração, é uma emanação do Absoluto.
Não, enquanto emanação ou projeção, como o é para a consciência, mas, efetivamente, como planos – se

posso empregar essa palavra – do Absoluto.

***

Questão: é realmente grave, se o Absoluto não vier a nós?

Mas ele não tem que vir.
Considerar que ele deva vir é, já, um erro.

Exprimir isso: considerar que algo deva vir, coloca-o, de imediato, distante do que você É.
O que pode ser grave, na ilusão?

Exceto aquilo ao que você se mantém, qualquer que seja esse apego.
O que é que considera que isso é grave?

Se esse não é o lugar no qual você se situa, então, mude de lugar.
E não considere isso como um deslocamento, ou um movimento: não é nem um, nem o outro.

Esse mundo é Maya, o tempo é Maya, portanto, como é que isso poderia ser grave, senão concebido e
percebido pela pessoa?

Você pergunta se isso é grave.
Do mesmo modo, se olharmos o que vocês conhecem, a personalidade e o Si: aquele cuja vida é voltada

unicamente ao efêmero e ao ilusório – portanto, em meio à personalidade – vai procurar, de uma maneira como
de outra, uma forma de satisfação, qualquer que seja o domínio.

Com mais ou menos intensidade, mais ou menos acuidade, segundo um programa, que é o programa da alma
e do carma.

Aquele que realiza o Si – que vive as Coroas Radiantes, os diferentes elementos, os diferentes sinais e
estigmas do Despertar – é um louco, para aquele que corre atrás dos próprios desejos.

Qual dos dois tem razão?
Nem um, nem o outro.

Aquele que está no Si vai considerar que é grave agir de tal modo ou de tal outro modo.
Do mesmo modo que aquele que está na personalidade, mesmo a mais equilibrada, vai considerar que aquele

que lhe fala do Instante Presente e da não separação, é um louco.
E ele terá razão.

Porque vocês não mudam de ponto de vista.
E tudo o que não entra no seu ponto de vista, no seu quadro de referência, é dele excluído, formalmente.

Portanto, nada há de grave, exceto para aquele que crê nisso.

***

Questão: no momento do Choque da Humanidade, todo mundo vai Ascensionar?

Tudo está Liberado.
Como foi dito pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), e é, certamente, a melhor frase: «não são vocês que

desaparecem, é o mundo».
Vocês não podem desaparecer no que vocês São.

O que aparece e desaparece é esse corpo, esse saco de comida e esse saco mental, que é delimitado pelo
nascimento e a morte.

Tudo está Liberado, onde quer que vocês estejam: na pessoa como no Si, como Absoluto.
Agora, o mais importante, é deixar o outro ser o que ele quiser.

Vocês não poderão convencer ninguém, vocês não poderão levar ninguém.
Portanto, a questão do que é nomeada a Ascensão é uma resposta que pode variar em função das

circunstâncias.
Em nome de quê, se você quiser sair de férias na montanha, você levaria todo mundo à montanha?

Há quem prefira o mar.
Respeitem isso: cada um de vocês é Livre.

A melhor resposta é esta: o que desaparece é o mundo, não são vocês.
A consciência que joga, qualquer que seja esse jogo, em uma relação íntima, nos jogos da sua tela de vídeo, é

o mesmo jogo, é a satisfação de uma curiosidade.
É o próprio sentido da falta, que está presente na não atualização do Absoluto Final.



Mas, quando o Absoluto Final estiver aí, vocês veem, claramente, a Verdade.
E a única Verdade, que não sofre exceção, é a Liberdade de cada um, de ir para onde quiser, de pensar como

quiser, de crer no que ele quiser, de agir e de interagir em todas as outras ilusões.
O princípio da Liberação foi-lhes explicado, foi-lhes dado a viver, através da Unidade e do Si, através da Última

Presença e dos diferentes marcadores.
Mas, também, eu lhes dei alguns elementos que devem permitir-lhes, se for a sua Liberdade e a sua escolha,

Ser Absoluto.
Prossigamos.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, BIDI saúda-os.

************
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Bem, BIDI está com vocês.
E vamos prosseguir, através de suas questões.
Eu os saúdo e eu os escuto.
 
Questão: como se pôde cair na armadilha dos falsificadores?
Qual é o papel deles?

Responder a isso, do ponto de vista do Absoluto, é uma dualidade.
É claro, isso existiu.
É claro, isso existe.
Mas, em caso algum, isso pertence à Verdade e, ainda menos, ao Absoluto.
Não há mais falsificadores do que seres que viveram uma história.
Essa história é real, a um nível da personalidade e da alma.
O que você É, em definitivo, não tem qualquer relação com uma história.
Aquele que É Absoluto, em uma forma, como o sem forma, possui o verdadeiro conhecimento.
Todo o resto e todos esses conhecimentos, do ponto de vista do Absoluto, são apenas ignorância,
que mantém o princípio de Dualidade, bem longe da Unidade.
Conhecer isso pode ser importante para a personalidade, para a alma e para aquele que se sente
confinado.
O Absoluto não conhece qualquer confinamento em qualquer história que seja.
O objetivo de nossas conversas é, justamente, fazer cessar isso, não responder, porque toda
resposta necessitaria de recair em um princípio de dualidade, de oposição de bem e de mal,
concernente às histórias.
O Absoluto não se importa com uma história, tanto a sua como qualquer outra.
O Absoluto, como Centro presente em todo ponto, não se importa com isso.
Assim, portanto, essas dados foram-lhes dados para fazê-los aproximar-se de um ponto de
Basculamento.
No que lhes concerne, em nossas conversas, isso não tem qualquer espécie de importância.
Você poderia ler todos os livros de história do mundo, que isso não o faria mover-se uma vírgula da
personalidade.
Não está em meu propósito, no curso dessas conversas, nutrir isso ou ali aportar qualquer resposta.
Tanto mais que isso foi dado, em muito numerosas reprises, por todos aqueles que se reuniram
para, justamente, permitir-lhes não mais estarem inscritos em uma história.
Então, permitam-me não estender-me sobre esse gênero de ignorância.
Eu jamais escondi de vocês que, qualquer que seja o sistema de conhecimento que vocês
procurem, toda essa busca é apenas uma vaidade, e mostra, simplesmente, sua ignorância para
Ser a Verdade.
É uma fuga à frente, uma fuga de si, uma fuga do Absoluto.
Todos esses conhecimentos, em definitivo, são apenas ignorância.
Eles correspondem a uma camada profunda da cebola, que não conhece qualquer das outras
camadas e, ainda menos, a cebola.
Elas participam da cena de teatro.
 
Você quer permanecer no teatro?
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Você quer continuar a jogar a história sem fim?
Que terá um fim, um dia, mas ela repetitiva?
A única Verdade é reconhecer que todos os seus conhecimentos, desse conhecido, são apenas
ignorância.
Aí está o verdadeiro Conhecimento.
Todo o resto são apenas divertimentos, trapaças, perdas de tempo.
Tudo o que os inscreve no tempo, os faz perder tempo.
É claro, se seu objetivo é o conhecimento, então, mergulhe nos livros.
Mas nenhum livro o fará viver o que foi vivido.
Tudo isso faz apenas manter a ilusão de uma lógica, a ilusão de uma ação/reação e não participa,
em caso algum, do que você É.
Isso apenas pode afastá-lo de si e levá-lo a outro lugar que não aí, onde você É.
Tudo o que eu lhes disse, desde minha primeira intervenção aqui, como a ilustração do que eu vivi,
era destinado a fazer romper o círculo vicioso do que vocês nomeiam conhecimento.
Coloquem-se a questão, antes, do que é que isso nutre em você.
O que é que tem necessidade de ser nutrido, se não é o saco de alimento e o saco mental?
Será que o que você É tem necessidade de qualquer alimento?
A menos que você se assemelhe a um saco, que tem necessidade de ser preenchido até explodir
(como a rã).
Nada de tudo isso pode levá-lo à Verdade.
 
Esse gênero de questão é feito para distrair e para deturpar a Verdade.
A falsificação concerne à precipitação da alma e às circunstâncias do que alguns ignorantes
chamaram a Queda.
Mas qual queda?
O que é que cai?
Como o que jamais se moveu e não se moverá, jamais, pode cair em algum lugar?
É uma anomalia de ponto de vista.
A localização de onde está situada essa questão é apenas o reflexo de cogitações do mental, que
procura deturpar a Verdade, que procura afastar o que você É.
Quem comanda, quem dirige, em você?
Quem o faz crer que esse gênero de resposta vai levá-lo a qualquer Verdade?
Por trás de toda questão e por trás de toda resposta há um vai-e-vem.
Esse vai-e-vem é a Vida.
Não no conteúdo ou na resposta, não mais do que na questão.
Mas bem mais, para permitir-lhes ver que nada de tudo isso concerne ao que vocês São.
Eu recordo, de qualquer forma – mesmo se isso não concirna ao Absoluto que eu Sou, mas
concerne, de qualquer forma, ao Absoluto que vocês São – que a história sem fim termina, no caso
que vocês não tenham compreendido.
 
A história sem fim que termina é como para o teatro: quando o espetáculo terminou, é preciso,
efetivamente, sair.
Ninguém voltará a acender a luz e a tela de projeção.
Ninguém animará a cena.
Inclinem-se no essencial, inclinem-se na única coisa que é útil, hoje.
 
Questão: a separação dos seres amados vai provocar rupturas, em especial dos filhos? 

Mas a ruptura concerne apenas à personalidade e aos laços estabelecidos no teatro.
Há um que disse: «seus filhos não são seus filhos».
Aquele que é seu filho, hoje, em outro teatro, em um passado, matou-o, ou você o matou.
Por que limitar-se a amar seus filhos?
Vocês são, todos, os filhos, uns dos outros.
Vocês são, todos, os pais, uns dos outros.
Enquanto vocês fazem uma diferença entre seu filho e não importa qual criança, vocês mostram,
também, com isso, qual é seu apego e, portanto, o que os têm e confina-os.
O sofrimento concerne apenas à personalidade, apenas ao ilusório.
O Absoluto não apresenta qualquer sofrimento.
Quando eu vivi sobre esta Terra, eu fui afetado por uma doença muito grave, no fim de minha vida.
 
Será que isso mudou o Absoluto?
Enquanto vocês permanecem pregados às suas emoções e veem, aí, o Amor, vocês estão na
ignorância do Amor, estão na projeção do Amor e estão na dependência à Ilusão.
Será que vocês creem, verdadeiramente que, quando o saco de alimento desaparece em uma cena
de teatro anterior, resta o que quer que seja do que vocês criaram como laço?



 
Resta, simplesmente, o apego sem afeição, é isso que vocês vivem.
E, enquanto vocês são tributários disso, vocês estão presos.
Vocês não podem pretender ser Livres e continuar confinados.
Falar de ruptura mostra, simplesmente, que é a personalidade que se exprime, porque o Absoluto vê
o teatro, vê o jogo dos atores.
O Si não participa disso.
 
Todas as estratégias do que foi nomeada a falsificação e o confinamento foram, justamente, fazê-
los viver isso como a única realidade, como a única verdade.
E, dessa verdade completamente relativa, vocês fizeram leis absolutas.
Não é pedido para rejeitar quem quer que seja, mas, por que fazer uma diferença entre um filho que
vocês fizeram e todas as outras crianças?
Onde está o Amor?
 
Enquanto vocês permanecem nesse ponto de vista, não pretendam viver o Amor.
Qual ruptura, quando a Luz está aí?
Quando a Luz está aí, todo o resto não existe mais.
Só o Amor e o Absoluto São.
E esse Amor Absoluto não toma em consideração nada do que é efêmero.
É a personalidade e a alma que creem que isso vai continuar.
Isso não continuará.
 
Permaneçam confinados, se desejarem, mas vejam, efetiva e realmente, o que acontece em vocês,
nesse momento mesmo, de modo muito mais importante do que quando a cena de teatro estava
calma.
Quando uma cena de teatro é perturbada, quando a luz apaga-se ou quando a luz é demasiado forte
(o que dá no mesmo), quando há elementos que vêm perturbar o teatro, o que é que vocês fazem?
Vocês continuam a jogar a cena de teatro?
Vocês continuam a projetar o amor e os medos?
Ou tornam-se, realmente, o que vocês São?
 
Considerar a separação mostra que vocês estão separados e que o ponto de vista que é exprimido,
do amor, é partidário, em função do conhecido.
 
O Absoluto não pode ser conhecido.
 
Tudo o que se exprimirá, sempre, será, sempre, através da falta, a personalidade e a alma, que
desempenham papeis, funções, atribuições, que se apegam, elas mesmas, ao sonho do outro, que
aderem ao sonho comum.
 
Mas, se vocês querem prossegui-lo, vocês são livres: mas não falem de Liberdade, não falem de
Amor.
Falem de apego, de projeção de amor, de personalidade, de carne.
Enquanto vocês veem uma diferença entre um saco de alimento que vocês criaram e outro saco de
alimento, vocês veem apenas pessoas, ou seja, máscaras, que não existem.
 
O que eu digo vai chamá-los a situar-se e a assumir isso.
Mas eu não posso, aí tampouco, responder a essa questão, porque ela concerne à personalidade,
ao efêmero, ao confinamento.
Então, não se surpreendam de terem sofrido o confinamento, de querer a Liberação, serem
Liberados – Vivos ou não, em uma forma ou sem uma forma – e interrogarem-se sobre a
persistência dos laços.
Eu sei, perfeitamente, que o amor considera, sempre, quando um humano vive-o, que ele será
eterno.
E nós todos o vivemos.
 
Mas qual amor é eterno?
Ele é eterno e ele é pensado, verdadeiramente, no instante.
Mas ele não pode ser eterno, uma vez que é uma projeção, um ideal.
Esse ideal não pode ser criado aí, onde vocês estão, porque, justamente, há um saco de alimento e
um saco mental que os confina e que fazem crer em uma liberdade.
Qual liberdade há quando se está em um saco, qualquer que seja?
A única verdadeira Liberdade é aquela do Absoluto, da Consciência, como da a-Consciência.
 



Todo o resto são apenas jogos de papéis, por vezes dramáticos, por vezes felizes, mas que não
duram, jamais.
A memória pode sobreviver, mas, quando essa memória não é mais alimentada, no sentido de uma
história, tudo isso desmorona.
Cabe a vocês ver.
 
Questão: as relações sexuais contínuas podem frear as evoluções em curso?

O que você chama de relações sexuais contínuas, primeiro?
Em seguida, o saco de alimento deve viver a vida dele.
Ele apareceu um dia.
Ele desaparecerá outro dia.
 
O que quer que vocês façam desse saco, em que isso afetaria o Absoluto?
Isso é apenas uma questão de ponto de vista e do lugar onde vocês colocam o que fazem.
 
Quando eu estava em um saco, eu fumava e, no entanto, posso dizer a alguns que fumar é nefasto
para eles, e, para outros, que isso nada muda.
Portanto, é o mesmo: tudo depende o que exprime a sexualidade.
Geralmente, ela exprime apenas uma falta, porque aquele que vive o Êxtase, ele está na
sexualidade a cada minuto, ele está no gozo permanente.
 
Então, que viria fazer o sexo aí?
É um dispositivo.
Mesmo se existam seres que vivem uma sexualidade que os transporta, tudo depende do que
exprime essa sexualidade: é uma falta do outro?
Da Unidade?
 
Torne-se Absoluto, Seja o que você É, e a questão da sexualidade não o tocará, mesmo, mais, quer
ela seja excessiva ou não exista.
Ela concerne, unicamente, ao saco de alimento e, sobretudo, ao saco mental.
 
O Absoluto não se importa com a cena de teatro.
E, mesmo a sexualidade, dita sagrada, é uma cena de teatro específica.
 
Enquanto não mudam de ponto de vista, vocês podem, sempre, correr atrás do Absoluto ou, mesmo,
a Última Presença, isso não poderá ser.
É preciso, já, mudar de olhar e, depois, façam o que quiserem.
Mas colocar-se a questão do tabaco, do sexo, de uma relação mãe-filho é, já, enganar-se.
Havia um que disse (e ele mal terminou): «busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado».
 
Ora, o ser humano passa seu tempo a procurar tudo, exceto o que ele É.
São distrações.
Quer sejam sexuais, quer sejam espirituais, quer seja o Kundalini, quer seja a política, são as
mesmas distrações, com as mesmas consequências: o confinamento, a perda de liberdade cada
vez mais profunda.
 
Quem pode dizer, hoje, que esse Mundo está em boa saúde?
Quem pode dizer que o progresso trouxe a liberdade?
Onde está a liberdade, no mundo?
Vocês são subjugados pelo sexo de um, pela tela de TV do outro, pela posse de um marido, de um
filho.
Encontrem o que vocês São, o que vocês São desde sempre, e o resto desenrolar-se-á sem
qualquer emoção, sem qualquer pensamento e, verdadeiramente, no Amor.
 
Enquanto vocês brincam de tagarelices infantis, vocês não são a Verdade, vocês desempenham um
papel.
Saiam de todo papel e deixem os papéis desenrolar-se.
Quanto menos vocês interferirem no saco de alimento e no saco mental, mais sua vida será
harmoniosa, plena, serena, sem questão, sem dúvida.
 
Vocês serão Liberados.
Vocês serão Liberados.
Mas, enquanto vocês creem interferir, em qualquer setor que seja, vocês estão presos.
Eu não lhes peço para fechar-se em uma caverna, mas para olhar-se jogar.



 
Portanto (a sexualidade, como o tabaco, como a carne), enquanto vocês creem que seja preciso
elevar suas Vibrações (e isso é verdadeiro, a um dado momento), é preciso prestar atenção a tudo
o que entra em vocês (em qualquer nível que seja).
Mas, a um dado momento, vocês vão perceber que o mais importante nada é de tudo isso.
Aí está a Liberdade.
 
O que não quer dizer que seja preciso comer a carne todos os dias, isso não quer dizer que seja
preciso fumar pacotes de cigarros todos os dias ou fazer da sexualidade um ato sagrado ou uma
ocupação.
Nem um, nem o outro.
 
Enquanto jogam esses jogos, vocês estão na cena de teatro.
Mudem de olhar, mudem de ponto de vista e vocês verão.
Quanto mais vocês soltam em sua própria vida, mais a Luz agirá.
São vocês que fazem obstáculo, pelos comportamentos, pelos prejulgamentos, pelos pensamentos
todos feitos, pelos apegos.
Tudo o que vocês têm, tudo ao que vocês se atêm, tem a vocês.
Quer seja seu corpo, seu marido, sua sexualidade ou seu cigarro.
Se vocês não se atêm ali, observarão isso como uma fonte de contentamento ou de doença, mas
pouco importa, isso não os afetará.
 
Questão: quando a vontade persiste, apesar de tudo, que fazer para abandonar-se?

Bem, esqueça-se de você.
Se você tem a impressão de lutar, efetivamente, junto a muitos, isso reforça a vontade.
Esquecer-se, Abandonar-se é, justamente, a ausência de vontade.
É o momento no qual você aceita não mais participar da cena de teatro, não mais ser, tampouco, o
espectador, sair do teatro para dar-se conta de que isso não existe, para o que você É.
 
Aquele que diz: «eu não posso Abandonar-me», significa, com isso, que ele está, ainda, em sua
personalidade.
Não é a personalidade que se Abandona, é o Si.
 
É excepcional que uma personalidade Abandone, Abandone-se.
É por isso que lhes falaram, os Anciões, do Abandono do Si.
A personalidade é concernida pelo Abandono à Luz, que induz transformações, uma satisfação, uma
ilusão, mais leves.
 
Toda a problemática que vocês me submetem, de momento (seja o sexo, sejam os filhos, a mamãe),
e essa questão aí, mostra, simplesmente, que vocês não mudam de ponto de vista.
Vocês puxam tudo para a Ilusão.
Vocês puxam tudo para o efêmero, ou seja, para o pessoal, para a pessoa ou para a sociedade,
para o social.
Não há qualquer solução aí.
 
Enquanto vocês não tiverem apreendido isso não poderão Ser Absolutos, não poderão passar da
personalidade ao Si e girarão em círculo nisso.
Mas é sua liberdade.
Mas essa liberdade não é a Liberdade.
 
Eu não posso mostrar-lhes qualquer caminho porque, assim que há um caminho, assim que vocês
creem percorrer um caminho, não são mais o que vocês São, vocês estão em uma projeção.
Dito em outros termos, vocês se enganam ou, no exemplo que já tomei, confundem, no escuro, uma
corda com uma serpente.
É preciso, já, iluminar a cena e ver que é uma corda, e não uma serpente.
 
Todos os medos são condicionados pelas crenças e pelas projeções.
Se vocês cessam toda projeção, todo «eu», todo «eu Sou» (após tê-lo encontrado), aí, vocês São
a Verdade, esse Absoluto do qual nada pode ser dito.
Mas vocês não podem trabalhar, estando na cena de teatro, para fazer desaparecer o teatro.
É impossível.
 
Igualmente, quando eu digo que esse saco de alimento, mesmo se seja um Templo, ele retorna à
Terra.



Será que esse saco de alimento vai a algum lugar?
Será que uma afeição vai a algum lugar?
Será que uma relação sexual vai a algum lugar, quando terminou?
A não ser viver no passado, na memória e, sobretudo, na necessidade de refazer a mesma coisa?
Não há qualquer satisfação que possa sair daí.
A satisfação será efêmera.
Senão, vocês estariam satisfeitos, uma única vez bastaria.
 
Tudo o que vocês reproduzem apenas mostra seus limites, sua ausência de ponto de vista que
tenha mudado, sua adesão ao limitado, ao reprodutível, ao movimento.
Então, é claro, pode-se dizer que a vida é movimento.
Para o Absoluto não há qualquer movimento.
 
Só aquele que penetra esse Estado, para além de todo estado, percebe que não há nem corpo, nem
saco de alimento, nem mental, nem identidade, nem história, nem mesmo consciência.
Aí está o contentamento.
 
E, este, é permanente, contrariamente a tudo o que se reproduz, sejam os sacos de alimento ou as
ações.
Vocês estão em um sonho coletivo, e vocês criaram regras, e nós todos criamos regras nesse
sonho coletivo.
Mas nenhuma regra pode depender do Absoluto.
O Absoluto não é uma regra.
 
Questão: por que é difícil permanecer no momento presente?

Mas porque tudo, na vida, é feito para isso.
Seja o saco de alimento com suas necessidades, sejam as relações, quaisquer que sejam e suas
necessidades.
Sejam, justamente, as memórias, tanto a sua como aquela de todos aqueles que sonharam e que
continuarão a sonhar.
 
No Presente não há nem futuro, nem passado, nem amanhã, nem ontem, nem ninguém.
Pode-se dizer que vocês São o Presente.
Mas, quando eu digo o Presente, não é, unicamente, o tempo presente ou o instante presente.
É bem além do tempo.
Isso concerne, diretamente, ao «eu Sou» e ao Absoluto, porque a experiência conduz à experiência
e reproduz as experiências.
 
Olhem o que vocês fazem com as afeições, com os casamentos, com os filhos, com os divórcios: é
apenas a reprodução.
Onde está a Liberdade?
Pode haver prazer, mas o prazer não é uma liberdade.
É uma cadeia.
Reflitam.
 
Onde vocês se situam?
A coisa a mais importante é sair da ideia de que há um mundo, de que há uma pessoa, de que há
uma história, de que há uma memória.
Todo o resto decorre daí.
Mas não procurem, em um caminho que não existe alhures que não em sua cabeça, a verdade.
Enquanto vocês estão submissos a isso, nenhuma porta de saída.
E, aliás, é a prova.
 
Questão: as pessoas que querem continuar a semear a nova Terra já estão no Absoluto?
Como isso acontecerá para elas?
 
Vocês acreditam, verdadeiramente, que o Absoluto tenha vontade de semear o que quer que seja?
O que isso quer dizer: «semear»?
É semear novos grãos, é criar novos quadros.
Isso é possível, mas na Liberdade do Absoluto.
O Absoluto não é concernido nem por uma nova Terra, nem por uma antiga Terra.
Nem por esse Sol, nem pelo futuro Sol.
Nem por esse corpo, nem por qualquer outro corpo.
Cabe a vocês ver, as eu não falarei disso.



Esse não é meu objetivo.
 
Se vocês consideram que é seu objetivo, então, coloquem-se a questão de porque vocês
consideram que é um objetivo.
Porque vocês querem prosseguir um caminho e uma história.
Uma história sem fim termina e vocês querem recomeçar uma nova história.
Mais bela, é claro, do que a precedente, mais leve.
É sua liberdade, mas isso não é a Liberdade.
 
Vocês têm, sempre, necessidade de crer que é necessário ter uma Terra, um Planeta, que é
necessário ter um corpo, que é necessário ter um Sol, que é necessário ter um guia, um Mestre, um
pai, uma mãe, um filho.
Mas deem-se conta desse condicionamento.
Deem-se conta disso.
E vocês reclamam a Liberdade.
Olhem, objetivamente.
 
Como vocês querem encontrar o Presente, como querem ser Liberados Vivos, se já estão
projetando-se em uma nova Terra, em um novo Sol, em um novo corpo?
Onde está o Absoluto aí?
Vocês ainda estão no caminho.
Vocês creem que há um caminho, creem em uma evolução.
É sua liberdade, mas isso não será, jamais, a Liberdade.
Mudem de ponto de vista e, naquele momento, vocês verão as coisas, claramente.
Não antes.
 
Antes, isso permanece apenas projeções ou interrogações, ilusões.
Vocês são persuadidos de percorrer um caminho, seja do nascimento para a morte, ou em um novo
Mundo ou em uma nova Terra que, é claro, existirão para aqueles que continuarem na cebola.
 
Mas eu não estou apto a responder a esse gênero de interrogação.
Eu posso apenas pôr o dedo, alfinetar, aí, onde vocês estão: que não é vocês, que é a ilusão de um
caminho, a ilusão de um Mundo novo, mas qual Mundo?
Saiam, mesmo, desse condicionamento.
 
Mesmo os Anciões disseram, eles têm uma forma temporária para realizar algo, eles continuaram na
história, na periferia da história, mas é tudo.
 
Questão: quando se vive em casal, a refutação das relações sexuais é suficiente para
superar os apegos?

Mas, certamente, não.
Deixe esse saco exprimir o que ele tem necessidade, mas você não é isso.
Você quer mudar as regras da personalidade, enquanto eu lhe digo, sem parar, para mudar de ponto
de vista.
Ninguém lhes diz para fazer isso ou aquilo, exceto mudar de ponto de vista.
Não é porque você priva esse saco de alimento ou esse saco mental de nutrir-se ou de uma relação
que você vai ser Absoluto.
 
O Absoluto não se importa com circunstâncias do «eu».
O Absoluto não se importa com o que você vive com seus filhos, com seus pais ou com quem quer
que seja.
 
Enquanto você crê nisso é, ainda, um ponto de vista do «eu», da pessoa.
Crer que mudando uma circunstância, qualquer que seja, de sua vida, desse saco prova,
simplesmente, que vocês estão identificados a esse saco.
 
Eu os farei observar que, a cada conversa, vocês se recolocam, sistematicamente, na pessoa.
Mudar as regras do jogo na cena de teatro, mudar o cenário nada muda no teatro.
A refutação não é rejeitar filhos, marido ou o que quer que seja.
É tomar consciência do efêmero.
 
Ninguém, jamais, pediu para deixar quem quer que seja.
Isso é apenas o reflexo do ego que tenta apropriar-se do Absoluto.
É impossível.



Mesmo se você esteja consciente de que não sonha mais, o outro continuará sonhando.
 
O que é preciso não é romper o que quer que seja, é tomar consciência, mudar de olhar e de ponto
de vista, observar isso pelo que é: uma cena de teatro.
Deixar a cena desenrolar-se.
Imagine que você esteja, já, no Si, e que se dirija todos os outros que estão aí, olhando a cena de
teatro ou os atores e que você diga a eles: «basta, isso não existe».
 
O que é que vai acontecer?
Você sabe muito bem: haverá reações.
Portanto, nada há a mudar, há apenas a mudar de olhar, de ponto de vista.
São vocês que se deslocam, não a cena de teatro.
 
É uma visão egocêntrica, que puxa tudo para o «eu» e para o Si.
Não é mudando de «eu» ou mudando de Si que vocês vão mudar de olhar.
É simples, tão simples que o ego fará tudo para não ver e encontrar estratégias para tentar evitar
esse neant dele mesmo.
Portanto, ele vai mudar as regras do jogo, mudar de parceiro, parar isso, prosseguir aquilo.
Mas isso se desenrola, sempre, na cena de teatro.
Não há qualquer mudança de ponto de vista.
A refutação não é separar-se de.
É destinada a mostrar-lhes o fútil e o ilusório do que é efêmero, de tudo o que é passageiro.
Vocês não são isso: é apenas isso que há a apreender, a perceber, mas nada mais.
Todo o resto são apenas projeções de interpretações de minhas palavras.
 
Questão: há um cristal que facilite a estase, durante sua duração?

O que é um cristal?
Um objeto.
Será que um objeto que reencontra um sujeito põe fim ao sujeito e ao objeto?
Eu não sou concernido por esse gênero de questão.
Ainda menos o Absoluto.
 
É claro que existem interações entre sujeitos (marido e mulher, mãe e filho).
A prova, vocês colocaram questões sobre isso.
Do mesmo modo, existem interações entre um objeto e um sujeito.
Mas, enquanto há objeto, enquanto há sujeito, há distância, mesmo se há ressonância.
 
Então, eu não lhes peço para jogar fora os objetos, mas ver, realmente, as coisas.
E, em seguida, quando vocês falam de um objeto, qualquer que seja, natural ou fabricado, vocês vão
dizer, por exemplo: esse objeto é em ouro.
Vocês não vão definir o ouro, vocês vão definir a natureza do objeto, ou seja, a forma.
 
Um anel em ouro não é um colar em ouro, entretanto, continua o ouro.
Enquanto vocês identificam, nomeiam, vocês separam e dividem (seja mamãe, papai, meu filho e
uma criança), vocês estão submissos à forma, aos objetos, às imagens.
Vocês estão submissos ao efêmero, ao que seus sentidos percebem.
O Absoluto não tem sentido algum.
Então, eu não posso responder a esse gênero de questão.
 
Questão: é recomendado partir para uma caverna, como Sereti havia dito?
 
Mas a caverna é seu Coração: é a caverna Interior.
Não é uma caverna exterior.
 
Por que fazer?
Não há qualquer lugar para onde partir, exceto extrair-se do «eu», da pessoa e do Si, ou seja, da
Ilusão.
Enquanto vocês creem que uma circunstância exterior, um objeto, um sujeito qualquer que seja vai
mudar o que quer que seja, vocês se enganam.
 
Nenhuma mudança de percepção, nenhuma mudança de cenário, nenhuma mudança de iluminação
mudará o que quer que seja.
Enquanto vocês dependem de uma circunstância, de um sujeito ou de um objeto, de uma história,
vocês não estão Livres.



Então, é claro, em uma gruta, vocês estão sós.
Não há sonho dos outros que venha interferir com o seu.
Mas vocês continham a sonhar.
Vocês desencadeiam o quê?
Uma experiência mística.
 
Ou vão, eventualmente, espelhar-se no Si, na projeção desse Amor, fazer disso uma felicidade e um
objetivo.
Erro: mesmo se seja satisfatório é, ainda, do ego, é, ainda, a ação de uma pessoa ou do Si.
Mas quem diz Si diz forma, diz identidade.
 
Vocês não superam a identidade, seja em uma caverna ou em uma bolsa, é similar.
Nada há de que fugir, nada há a cortar, nada há a separar, exceto mudar de ponto de vista.
Será que, quando vocês mudam de ponto de vista e de olhar, vocês mudam o que quer que seja na
cena?
Não.
 
Vocês querem, a todo custo, mudar a cena, o «eu».
Tranquilizem-se: o «eu» mudará pela Luz, o que quer que vocês pensem disso.
Sua estratégia não deve ser a de querer mudar as regras, mas, simplesmente, mudar de ponto de
vista e de olhar.
O Absoluto é o que vocês São.
 
Como é que mudar uma circunstância, uma situação, vai fazer desaparecer a Ilusão?
É uma ilusão.
Vocês acreditam que devem ir de um ponto a outro, acreditam que devem mudar de cenário, porque
há coisas que incomodam, nesse cenário, seja o marido, a mulher ou quem quer que seja.
Mas vocês nada compreenderam.
Vocês transpõem a falta no outro.
Qual outro?
Não há mais outro que não vocês.
Para isso, é preciso mudar de olhar, não mudar as coisas.
Deixem as coisas desenrolarem-se, elas não têm necessidade de vocês, o que quer que vocês
façam.
Eu estou contente por ver que as últimas resistências exprimem-se em pleno dia.
 
Questão: que significam esses três sonhos?
1. Eu recuso que um cabeleireiro, incompetente, corte meus cabelos.
2. Eu e uma jovem recusamos um orçamento proposto por um empreiteiro para refazer
nossa cozinha.
3. Eu recuso o que um homem quer impor-me.
 
Mas pouco importa: são apenas sonhos.
O que você pensa, o que você vive é um sonho.
E, nesse sonho, há outros sonhos.
 
Que vem fazer o sonho no Absoluto?
O sonho é tão afastado do Absoluto como o que você joga quando está acordada.
Incline-se, mais, sobre o que você era, antes de ser uma pessoa e antes de sonhar.
 
O que é que você procura como explicação?
Quem procura a explicação?
Quem quer uma resposta para isso?
Dizer-lhe que são os mesmos, porque todos esses sonhos falam apenas de ornamento, de cenário
(sejam os cabelos, a cozinha, o homem)?
São apenas elementos do cenário.
 
Você quer estar submissa ao cenário?
Você quer continuar a manter suas quimeras, a aparência?
A discriminar o que é bom ou não bom, mesmo em uma cozinha?
O importante não é a explicação, mas porque isso existe.
O que é que isso traduz, além da explicação?
Um jogo, uma quimera.
 
Mesmo um sonho profético que se revele ser verdadeiro, qual sentido tem?



O que ele satisfaz?
O que ele implica?
Que você está inserida na pessoa, em uma trajetória, em uma história.
Mas não há qualquer solução no sonho.
Não há qualquer solução na pessoa,
 
Questão: sentir um entorpecimento como se a pele tornasse cartonada ao nível da parte
superior da face esquerda, que irradia para o algo e para o nariz, corresponde à abertura do
canal mariano?
 
Na pessoa, os Anciões cansaram-se de dar-lhes marcadores, mesmo nessa pessoa, nesse teatro
(marcadores formais), sobre a cena de teatro.
 
A mesa não está na cama, ela está na sala de jantar.
Saber que a mesa está na sala de jantar põe as coisas em ordem e permite, em alguns pontos,
efetivamente, compreender que é uma cena de teatro.
Então, sim, efetivamente, a mesa está, sim, na sala de jantar, e a cama no quarto de dormir.
O posicionamento dos objetos da pessoa, nesse quadro, permite extrair-se disso.
 
Não é a mesma coisa que, por exemplo, querer saber quem está no Canal Mariano e por que ele
não fala com vocês, e por que ele não dá tal sensação?
Portanto, exprimir, de algum modo, sobre essa cena de teatro, uma localização, não é aderir à
pessoa, mas, justamente, ver que a pessoa está permeável, totalmente permeável.
 
É, já, mudar de ponto de vista.
É além de toda explicação, de toda compreensão, porque isso não é um julgamento: «eu o sinto
bem, eu o sinto mal, eu não o sinto».
Mas é, efetivamente, a percepção, apenas, da boa localização.
É isso que é importante.
É isso que permite, justamente, sair de toda localização.
 
Questão: recentemente, durante uma boa semana, no primeiro instante do acordar, eu
podia ver como em câmera lenta, meu mental pôr-se na estrada.
Uma primeira imagem e um filme qualquer apareciam.
Uma segunda, mais densa, ali se colocou.
Depois, vagões juntaram-se sem qualquer lógica ou inteligência aparente.
Depois, o tricô começa e o filme torna-se mais coerente.
Se, nesses primeiros momentos, em volto a dormir, aparece um sonho que se serve dos
elementos precedentes e que não tem pé nem cabeça.
A tomada de consciência desses elementos é uma grande força para a refutação do mental
na sequência do dia.
Depois de uma boa semana, eu não vivo mais o processo e o mental parece querer
recuperar o tempo perdido.
Um conselho para reencontrar esse estado?

O que você descreve é, muito exatamente, o que deve acontecer.
No momento em que vocês emergem do sono, vocês estão virgens de qualquer pensamento, de
qualquer saco.
E é aí que vocês podem tomar consciência do aparecimento do corpo, como do aparecimento do
mental.
 
Tomar consciência desse momento é capital, como você diz.
Porque é o que lhe é dado a ver, justamente, quando você mudou de ponto de vista e de olhar.
Quando esse momento é identificado, é reencontrar, realmente, o que você É, mesmo se isso não
se instale duradouramente.
Mas ter tomado a consciência disso e tê-lo vivido é a única verdade, o único lugar no qual você
pode reencontrar o que você É, mesmo se isso não dure.
Porque é preciso que o saco de alimento e o saco mental continuem a viver.
Mas viver isso é, já, tomar uma forma de distância com o ilusório e o efêmero.
Isso se reproduzirá, sem qualquer dúvida.
 
Mas, quanto mais você se impregna do que você É, antes que o corpo se mova, antes que o mental
chegue: é, muito exatamente, isso que é sua natureza.
O Absoluto está aí.
 



Depois, vem o observador, aquele que observa, mesmo, o que se desenrola.
Mas o momento em que você acorda e no qual você vive isso é a ausência de observador que está
escondido atrás.
Você ali está.
Portanto, não se inquiete, não se apegue, tampouco, ao desaparecimento desse estado.
Ele voltará.
 
Porque, a partir do instante em que, pela primeira vez, essa mudança de olhar é vivida, você sabe,
pertinentemente, que é a Verdade.
Você vê disso, aliás, os efeitos, como você diz, no desenrolar de seu dia.
É, muito exatamente, esse estado, para além de todo estado, que acontece ao acordar, quando
você não sabe mais se você está em um corpo, quando não há pensamento e quando, no entanto,
você Está aí.
Mas você Está, ali, despojado de todo o efêmero.
 
Aí está o Absoluto.
Aí está o que você É.
O que demonstra, com isso, que aqueles que querem mudar disso ou daquilo, estritamente, nada
compreenderam.
 
O mental/ego faz obstáculo: ele quer continuar a jogar.
Esses momentos são essenciais, porque são eles que o conduzem ao que você É, quando você se
apercebe que você É, independentemente de um corpo, de uma história, de uma memória e de um
mental.
Mas isso não impede esse corpo de existir, nem mesmo o mental de ser, nem os objetos e os
sujeitos ao redor de vocês, de ser.
Simplesmente, aí, efetivamente, o olhar, o ponto de vista mudou e, portanto, toda a vida mudou,
mesmo se, efetivamente, há a possibilidade de voltar à personalidade ou ao Si: mas isso é,
realmente, vivido como um jogo.
 
Não há mais qualquer apego, não pode mais haver sofrimento, mas, simplesmente, um jogo.
É esse momento que vocês devem procurar e identificar.
Não como uma busca, Interior ou exterior, mas aproveitar que o saco de alimento e mental não
existem.
 
Quando vocês fecham os olhos, será que o mundo existe?
Não.
Quando você dorme, será que sabe onde estão seus filhos?
Não.
A menos que tenha sonhos recorrentes.
Será que, quando você dorme, coloca-se a questão do sexo ou do tabaco?
O Absoluto é a interface entre o sono e o acordar da manhã.
 
Se vocês conseguem estar aí, vocês ali São e toda sua vida será diferente, sem nada querer
mudar.
Porque não é mais sua vontade pessoal ou o espelhamento do Si que vai agir, é outra coisa.
 
Questão: a sedução faz parte das linhas de predação dos primeiro e segundo chacras ou
ela é um aspecto da personalidade?

Eu diria os três, ao mesmo tempo.
Toda noção de sedução passa por um dos sentidos ou por uma ideia.
É virtual.
Isso mantém, necessariamente, todos os corpos grosseiros.
A sedução consiste em puxar para si.
 
Qual é o objetivo da sedução, qualquer que seja?
É prosseguir a Ilusão.
O Amor não é uma sedução.
É um estado, para além de todo estado.
Ele não será, jamais, uma projeção de um ideal para com uma pessoa, para com uma sociedade ou
para com o que quer que seja ou quem quer que seja.
 
A sedução, quaisquer que sejam os aspectos agradáveis dela, conduz apenas ao ilusório, porque o
que foi seduzido um dia será rejeitado, no outro dia.



É inevitável.
 
Só uma ideia pode seduzi-los mais tempo do que um objeto ou um sujeito, do que uma pessoa.
E a sedução, por um ideal (que é, também, uma projeção), pode durar toda a vida, ou mesmo todas
as vidas.
Mas isso nada muda,
Porque toda sedução, em definitivo, é apenas o reflexo da falta de Amor e da incompreensão do
Amor e da não vivência do Amor.
 
O Amor É.
Ele não se acompanha de qualquer sedução, de qualquer laço, de qualquer posse, de qualquer
caminho.
É a projeção do Amor que cria isso.
Mas a projeção do Amor é apenas a projeção de faltas.
Porque aquele que É Amor, que É Absoluto, estritamente, nada tem a projetar, nem a seduzir.
 
Sendo Amor, você tem apenas que Ser esse Amor.
O fato de amar é, já, uma projeção: é considerar que há emissão.
É considerar que há uma ação.
É considerar que há uma falta.
Eu os lembro de que vocês são o que procuram.
Eu os lembro de que não há caminho.
Eu os lembro de que vocês São Amor.
É isso, mudar de ponto de vista e vivê-lo e, mesmo, encarná-lo, se querem.
 
Questão: teremos, ainda, necessidade de órgãos sensoriais?

Aí está, ainda, o exemplo típico de uma pessoa que crê que vai reencontrar suas deficiências, seus
amores, sua casa, suas vestimentas, seus alimentos.
 
Como imaginar uma coisa parecida?
Como ousar pensar que isso possa prosseguir?
Nada é levado, após a Passagem.
Absolutamente nada.
 
É, já, o caso quando o saco de alimento desaparece normalmente.
O que vocês creem levar?
Um órgão, um marido, uma mulher, um filho, uma vestimenta, qualquer objeto que seja?
São fantasias.
 
Só aquele que é Absoluto sabe, porque ele o vive.
Ele sabe que está em um saco de alimento e mental.
Ele sabe que há outros sacos, interações de sacos, em todos os níveis.
Mas ele não é isso.
Por que ele levaria o que ele não é?
Por que pensar nesse gênero de coisas?
Por que imaginar, mesmo, esse gênero de coisas?
 
Como vocês querem ser Absolutos ou como querem viver esse Desconhecido (porque vocês não o
conhecem), levando o que quer que seja que lhes é conhecido, uma vez que tudo o que lhes é
conhecido é efêmero?
Vocês acreditam que vão levar seus colares, seus anéis?
Vocês acreditam que vão levar suas afeições, suas relações?
Quem pensa isso?
Quem imagina isso, se não é, justamente, o que é limitado, mas limitado em todos os sentidos,
profundamente limitado?
E, no entanto, vocês têm a experiência disso, para aqueles que os deixaram (que estão mortos):
será que eles levaram o menor objeto, a menor pessoa?
O que resta?
A dor, a lembrança, a memória.
Mas, em vocês, não neles.
O que é que quer, em vocês, prender-se ao conhecido?
O que é que quer, em vocês, imaginar uma solução de continuidade?
Coloquem-se essa questão e olhem-se.
Prossigamos.



 
Questão: «do outro lado», nós nos beneficiaremos de um aprendizado?

Mas a Luz é Inteligência, Total, Absoluta, Instantânea, sem tempo, sem futuro e sem passado.
O único aprendizado é reconhecer isso, ou seja, que o condicionamento do ilusório foi tal, que –
olhem, através de suas questões – vocês imaginam levar deficiências, imaginam levar lembranças.
É a pessoa que considera isso.
Portanto, o único aprendizado é como quando vocês permanecem no escuro muito tempo: quando
saem do escuro, a luz ofusca-os.
É exatamente a mesma coisa.
 
Tudo aquilo a que vocês deram certa forma de persistência, em suas ilusões, em suas crenças,
poderá incomodá-los certo tempo.
Isso pode ser chamado um aprendizado.
Mas aquele que é Absoluto em uma forma não tem necessidade de qualquer aprendizado, porque ele
conhece a Verdade.
Ele É a Verdade.
 
No período em que vocês estão nesse saco de alimento e mental, o que vocês creem, aquilo a que
aderem, tem vocês.
E, mesmo quando isso não os têm mais, vocês persistirão a ali terem-se.
Aí está o aprendizado: compreender que não há mais joias, mais casas, mais encanamentos, mais
maridos.
Vocês sabem, é como os atores: não há mais ninguém que olhe o teatro, todo mundo saiu e eles
querem continuar a atuar.
Eles estão tão absorvidos em sua própria ilusória criação que é preciso, eu diria, não um
aprendizado, mas um descondicionamento.
Há, efetivamente, uma forma de aprendizado, eu diria, de lados da Luz que não são regras nem leis.
Imaginar que, chegando na Luz, vocês passam seu tempo a recriar relações, objetos, filhos, casas
e não seu o que mais?
Há os que fazem isso.
Aí, é preciso descondicionar-se.
 
Vocês estão tão absorvidos nos jogos, que creem que os jogos estão presentes por toda a parte.
É como para os olhos ou os sentidos: quantas vezes os Anciões, as Estrelas disseram que vocês
não têm necessidade dos olhos para ver?
Isso lhes parece tão incongruente, tão impossível e, no entanto, é a estrita Verdade.
Vocês estão subjugados por seus sentidos, nesse saco.
Os sentidos são limitados e eles os limitam.
O Absoluto é Ilimitado, como a Luz.
Vocês não têm necessidade de sentido na Luz, porque a Luz É o sentido.
Vocês não têm necessidade de apêndices: vocês não têm necessidade de mãos nem de cérebro.
Deem-se conta do condicionamento que é o seu: vocês estão em um corpo perecível e imaginam
que há coisas (desse corpo, desse mental, dessa pessoa) que vão persistir.
 
É maravilhoso.
É, antes, um pesadelo.
Mudem de ponto de vista.
Parem de imaginar que há uma persistência qualquer do que quer que seja.
Lembrem-se do momento do acordar, pela manhã, quando não há, ainda, consciência do corpo, nem
pensamento: vocês são isso.
 
Questão: «do outro lado», haverá reagrupamentos por afinidades?
 
Mas vocês não têm necessidade de reagrupar-se do outro lado, uma vez que se comunicam além do
tempo e do espaço.
Vocês não estão atribuídos a uma forma, a qualquer limite, a qualquer percepção, tal como vocês os
concebem.
Portanto, se vocês querem reagrupar-se a todos os planetas, a todos os sistemas solares, a todas
as Dimensões, vocês o São, sem esforço, espontaneamente.
Não há qualquer movimento.
 
Questão: no momento da «partida», estaremos conscientes?

Mas não unicamente vocês estarão conscientes, mas vocês Despertarão.
É agora que vocês dormem.



É agora que vocês estão mortos.
 
No momento do que vocês chamam a Ascensão, vocês se tornarão conscientes.
Vocês não o estão, vocês creem estar.
Vocês sonham.
Vocês se projetaram em um saco, que apareceu um dia, que desaparecerá outro dia.
 
É, justamente, quando a ilusão desaparece que o Eu Sou aparece, em sua Glória e que o Absoluto
pode ser vivido como a Única e Última Verdade.
Portanto, vocês estarão conscientes do que vocês São, e não do que vocês acreditavam.
Se, contudo, o que vocês creem é mais forte do que a consciência do que vocês São, aí, haverá
descondicionamento.
 
Vocês sabem, desse lado, na encarnação, nada há de pior do que aquele que não pode ver ou não
quer ver.
Mas eu não falo de ver com os olhos, eu falo, sempre, da mudança de ponto de vista e de olhar.
A prova disso está nas questões.
Vocês imaginam, todos, uma solução de continuidade, mas nada pode continuar, uma vez que nada,
jamais, começou.
O que vocês querem que continue?
Aí está a consciência, não nas projeções e no sonho.
 
Questão: como você explica a necessidade de jogar jogos no computador e olhar filmes
para ocupar o mental?

Isso se chama o Eixo ATRAÇÃO-VISÃO.
É a falsificação, a sedução, o que é visto, o gozo imediato, o prazer imediato.
Não há outra solução que não a de não mais aderir e não há meio para ali chegar.
Então, vocês têm, é claro, drogas, vocês têm descondicionamentos, lugares especializados para
isso.
Deem-se conta do nível de condicionamento.
 
O que vocês São, Absoluto, que se envolve em um jogo ilusório, uma vez que é uma imagem.
Isso mostra, simplesmente, o medo, em um nível extremo.
 
E, aliás, os Anciões disseram: tudo o que existe aqui, aí onde vocês estão, é apenas construído
sobre o medo, sobre a falta, a ignorância.
Então, sistemas de conhecimentos foram construídos para cercar a ignorância, como para os
princípios de sedução, os filmes, os jogos.
 
E vocês queriam que isso continuasse?
Mas eu não tenho solução.
É preciso dirigir-se a uma pessoa que tem autoridade nisso, o que vocês chamam um médico, um
terapeuta.
Mas eu nada posso para aquele que faz isso.
Ele submeteu-se, ele mesmo, aos seus maiores medos, aqueles do desaparecimento da pessoa.
 
A única solução, aí também, a mais lógica, é não mais estar no ponto de vista da pessoa.
A que vocês dão corpo?
A qual desejo vocês sucumbem?
Com o que vocês se envolvem?
Olhem.
Ousem olhar-se.
Sem julgar-se, sem condenar.
Como vocês podem julgar ou condenar o que não existe?
É absurdo.
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI agradece-lhes por sua Atenção, por sua escuta benevolente.
E vivamos um momento no Nada que, para vocês, é nada.
Mudem de olhar.
Façamos isso, juntos.
 
... Partilhar da Doação da Graça...



Bem, BIDI saúda-os.
Até breve.
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Bem, BIDI está com vocês.
Eu os saúdo e vamos trocar.

Então eu os escuto.

Questão: como efetuar uma refutação eficaz sem que o ego encontre estratégias para evitar a instauração da
mudança de ponto de vista que isso possa implicar?

O princípio da refutação consiste simplesmente em refutar, como eu disse, o que é efêmero.
Dirija-se ao seu ego e pergunte-lhe como ele pode ser capaz de manter-se além do Efêmero.

Qual é a persistência dele para além do que é chamada a morte?
O que resta dele?

Fazê-lo capitular não é renegá-lo.

O princípio da refutação, nesse caso, aplica-se exclusivamente à noção de Efêmero. Qualquer que seja o ego,
qualquer que seja sua potência, qualquer que seja o saco de alimento, qualquer que seja o mental, ele desaparecerá,

a um dado momento.

Ver claramente e ver isso é um grande passo para a Libertação.
O ego apenas mantém-se pelo princípio de uma crença, que é a persistência dele para além do desaparecimento do

saco mental e do saco de alimento.
Assim que isso é aceito pela consciência, o ego não pode, e cada vez menos, interferir no caminho da própria

consciência, para conduzir à a-consciência.

Assim, portanto, fazer aceitar ao ego seu princípio de não permanência é um passo essencial.
Isto não deveria colocar problema.

Basta, simplesmente, rememorar-se, assim como aponta o fim de seu nariz, que ele é efêmero.
A aceitação do efêmero do ego é, pela própria essência, o caminho real que permite desmascarar o que é Eterno.

O ego não pode desaparecer enquanto os sacos estão aí.
É, simplesmente, essa mudança de olhar e de ponto de vista, que nada tem a ver com uma compreensão ou uma

aceitação intelectual, mas, efetiva e realmente, o que isso quer dizer.
Isso depende de onde você se coloca.

Você se coloca no ego?
Lembre-se de que a característica essencial do ego é esse lado efêmero que se crê Eterno.

A partir do momento em que a refutação vai pôr o dedo e a consciência nessa noção e nesse princípio de efêmero,
então, isso deixa lugar, inteiramente, ao que você É.

Toda identificação a um efêmero, qualquer que seja (seja em uma relação, em uma profissão, em uma interação
social), é efêmero.

Fazer aceitar isso não é nem uma imposição nem uma negação, mas participa, efetivamente, do princípio da
refutação.
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O que há a refutar (e, sobretudo, hoje) é o que é efêmero porque, como lhes dizem os Anciões, as Estrelas, os
Arcanjos, o que é efêmero sempre tem um fim.

O que é efêmero?
É o mundo, que é apenas uma projeção, uma excrescência do mental.

Ele existe, por princípio, apenas pela presença da interação entre as próprias ilusões.
Atualizar isso é já extrair-se a si mesmo, do princípio de adesão a um efêmero.

Não mais aderir ao efêmero, não é rejeitá-lo: nada há a rejeitar.
A refutação não é uma rejeição, mas uma compreensão – real, total, inevitável – da diferença entre o efêmero e o

Eterno.

Questão: A etapa após a refutação é o esquecimento de Si?

Esquecer-se de si mesmo, é o melhor modo de mudar de ponto de vista.
Eu o lembro de que toda a pessoa, sobre esta Terra, é efêmera.

Quando ela desaparece, estritamente nada resta, a não ser suas obras (inscritas em uma memória, em uma história),
mas que não concernem, de modo algum, à consciência.

Mesmo o maior dos compositores de música não existe mais.
O que existe é o que é nomeada sua obra, porque ela é retomada como um elemento de memória para todos aqueles

que dela se servem.
Mas essa memória jamais é viva.

Do mesmo modo, quando eu pronunciei essas palavras «esquecer-se», é realmente esquecer-se.

Enquanto nos mecanismos de sua vida, você é identificado a si mesmo, você não pode ser Absoluto.
Toda identificação é uma trapaça criada pela excrescência nomeada mental.

Excrescência que cada um mantém e que é nomeado o mundo, com um objetivo de melhoria.
E, como vocês veem, não pode existir melhoria de qualquer Ilusão, porque a ilusão automantém-se, devido mesmo à

trapaça, ou seja, crer-se permanente.

O que pode representar, para aquele que morre, a persistência de uma obra, qualquer que seja?
É a manutenção da memória, a manutenção das obras, que mantém a própria ilusão.

Esquecer-se de si mesmo, é não ser joguete e não mais ser joguete de qualquer jogo, de qualquer interação.

Eu repito, isso não quer dizer pôr-se em uma caverna ou pôr fim a esse saco.
É simplesmente deixar esse saco agir como tal, mudando de olhar: vê-lo agir, aí está o verdadeiro desapego.

Desapego mesmo em relação a uma obra, porque qualquer que seja a obra, se há esse desapego, ou há ego e há
desinteresse, ou não há ego e a obra criar-se-á de qualquer modo (pelo gênio ou pelo dom, qualquer que seja).

É a implicação na ilusão, de apropriar-se da obra como continuidade de uma personalidade, que mantém os laços.

Vocês devem, como foi dito, estar desapegados do próprio fruto de suas ações.
Isso não quer dizer não mais agir, mas estar lúcido nessa ação.

Esquecer-se é não mais colocar-se no interior da excrescência e do saco.
Contudo, a excrescência e o saco não desaparecerão, mas é a consciência, em um primeiro tempo, que passa do

limitado à Infinita Presença, que permite – mais facilmente, eu diria – o estado de Absoluto: Parabrahman.

Enquanto vocês estão apegados a uma noção de posse, a uma noção de predação, como dizia o Comandante, vocês
não podem ser Livres.

Como foi dito, aquilo a que vocês se têm, tem a vocês, qualquer que seja aquilo a que vocês se têm.
Isto faz apenas ilustrar o princípio da lei de Atração e de Ressonância.

Como vocês podem ser Livres tendo-se ao que quer que seja?
Isso não quer dizer tudo dar.

Isso não quer dizer desembaraçar-se de tudo ao que vocês se têm, mas, efetivamente, não mais ali ter-se.
Será que quando vocês não se têm mais a uma pessoa, um objeto, uma posse, será que isso desaparece?

Obviamente que não.
Mas o resultado é estritamente ao oposto entre o fato de ter-se a algo e de não mais ali ter-se.

Não lhes é pedido, no princípio da refutação ou do esquecimento, para fazer desaparecer tudo o que está sob seus
olhos, mas, efetivamente, estar lúcido do que os tem, e que de fato, vocês creem ter.

Aí está a grande diferença.
O ego vai crer que é preciso mudar de profissão, abandonar toda atividade.

Jamais foi dito isso.
Isso é o ego que os faz crer.

Vocês devem estar desapegados do fruto de suas ações, quaisquer que sejam, porque eu os lembro de que há o que
foi nomeado uma Inteligência da Luz.

Portando uma Intenção e uma Atenção, se vocês estão Abandonados à Luz, se vocês Abandonam o Si, a simples
Intenção permite a concretização.

Mas vocês não são mais afetados, nem no bem, nem no mal, pelo resultado de sua ação.



Esta tomada da distância é o resultado da refutação ou do esquecimento de Si. Enquanto vocês se têm ao que quer
que seja, concernente à sua identidade que é efêmera, vocês se enganam.

Enquanto vocês creem que estão em um caminho, vocês se enganam a si mesmos.
Crer que há um caminho é, já, pôr uma distância, é inscrever um objetivo no efêmero de sua vida.

O que vocês São não tem necessidade de objetivo, não tem necessidade de caminho, mas tem, simplesmente,
necessidade de ser reconhecido.

Aí está a refutação.

Jamais lhes foi pedido – exceto por seu ego – para abandonar quem quer que fosse ou o que quer que fosse, mais
que não vocês mesmos.

É isso que permite a Infinita Presença e desembaraçar-se de tudo o que é ilusório e efêmero, como elemento que os
mantêm na ilusão.

É o ego que vai fazê-los crer que vocês não podem mais ter-se a um objeto ou a uma pessoa, e que cria o sentimento
da falta ou o medo da falta.

Quando vocês são o que vocês São, isso não pode mesmo aflorar-lhes, nem mesmo tocá-los.
Aí está o real desapego e não naquele que irá fechar-se em uma caverna.

Ele estará ainda mais apegado do que os outros: à sua caverna.
É um erro.

Questão: Poderia dar indicações práticas para viver o esquecimento de Si?

O esquecimento de Si é não mais ver as coisas de maneira projetiva.
Nada mais possuir permite tudo possuir e ser tudo.

Enquanto há, como eu disse, uma projeção, uma apropriação do que quer que seja, vocês não são Livres, porque
toda apropriação, mesmo a mais agradável, remete-os, necessariamente, ao efêmero.

Enquanto vocês creem que há um caminho, enquanto creem que há um corpo, enquanto creem que há chacras,
enquanto creem que há um Kundalini, vocês não superaram o efêmero.

Como eu disse, o que se torna seu Kundalini quando esse corpo não existir mais?
O que se tornam os seus chacras quando vocês morrem?

Como podem vocês reivindicar uma Liberação qualquer, em relação à abertura do que quer que seja, uma vez que
vocês estão além do fechamento e da abertura?

É o ponto de vista que é preciso mudar.
Sair de si mesmo não é recusar a vida, mas é compreender e apreender o sentido do efêmero.

Quando a consciência desaparece, quando esse corpo desaparece, quando esse saco mental desaparece, será que
vocês desaparecem?

A questão principal está aí.
O que é que desaparece e o que é que resta?

Coloquem-se a questão.

Uma coisa é certa, é que quando vocês dormem ou quando morrem, o mundo desaparece, totalmente, para vocês.
Aí se situa a verdadeira aproximação da refutação e do esquecimento.

Tudo ao que vocês se têm, mais cedo ou mais tarde, tê-los-á.
É inevitável, devido mesmo à lei da Atenção e da Intenção.
Porque aquilo ao que vocês se têm procede de uma marca.

Essa marca de posse ou de apropriação foi nomeada linha de predação.
Enquanto a mínima linha de predação existe, vocês não podem ser Livres.

É uma ilusão e uma trapaça.

O único modo de ser Livre é estar desapegado.
Mas desapegado não quer dizer renegar ou fechar-se em lugar algum: é ver claramente as coisas.

E isso se junta à refutação de tudo o que é efêmero.

Esse corpo é efêmero, essa pessoa é efêmera.
O que vocês São é Eterno.

Vocês devem, portanto, distanciar-se do que é efêmero.
Isso volta a perguntar-se: quem comanda em vocês?

Quem dirige em vocês?
Quando vocês compram um veículo, ele lhes pertence, mas jamais viria ao Espírito identificar-se a esse veículo.

É preciso agir do mesmo modo com tudo o que vocês creem possuir, e isso, em todos os níveis.
Mas jamais lhes foi pedido para deixar marido e mulher, ou filho: é uma inépcia, é um absurdo.

O apego resulta diretamente do efêmero.

Questão: Qual é a relação entre Atenção/Intenção e Atração/Ressonância?

A Intenção precede a ação.
Quando vocês agem, nesse saco, vocês definem uma Intenção.

O problema é que vocês se identificam a essa intenção: casar-se com tal pessoa, ter sucesso em tal atividade, tal



profissão ou tal relação.

A Atenção é isso para o que vocês se dirigem, em consciência, para levar a efeito uma Intenção e uma Ação.
Daí decorre a Atração e a Ressonância.

Mas a Atração e a Ressonância podem ser oriundas, justamente, da Atenção e da Intenção, mas vão depender
também da qualidade de sua Atenção e de sua Intenção.

Abandonando-se à Luz, Abandonando o Si, é preciso definir uma Atenção e uma Intenção, não mais sentir-se
concernido e deixar trabalhar a própria Vida.

A Vida agirá sempre melhor do que o ego: é uma característica fundamental.

A Atração e a Ressonância vão manifestar, na ilusão, aquilo a que se opuseram ou ao que vocês projetaram uma
Intenção e uma Atenção.

Mas, em definitivo, qualquer que seja o tipo de resultado (quer ele preencha suas expectativas ou esteja ao oposto de
suas expectativas), vocês não devem ser concernidos nem por um nem pelo outro.

Enquanto vocês se sentem concernidos, vocês se colocam, irremediavelmente, do lado do efêmero.
O Observador não é, absolutamente, concernido pela direção de um resultado.

Ele grava simplesmente, como a câmera, o que se desenrola.
Será que o funcionamento da câmera é afetado pelo cenário?

Felizmente não.

E vocês, como Observadores, se são afetados pelo resultado, vocês não são Livres.

A câmera filma, sem perguntar-lhes sua opinião.
O Observador olha.

Colocar-se ao nível do Observador é, já, sair da Ação/Reação, da Dualidade e não mais estar submisso ao que quer
que seja da relação a esse mundo.

Não há outro modo de ver a Ilusão desse mundo.

Existe um momento observável, no qual o próprio Observador – ou a câmera – desaparece.
O que acontece naquele momento?

Nada mais é gravado.
Não há mais o mundo, não há mais o Observador: há o Absoluto.

Enquanto vocês persistem na observação, enquanto persistirem na Ação/Reação, vocês não podem ser Livres.

As leis da Ação/Reação, as leis do Observador e do Absoluto nada têm a ver um com o outro, mesmo se o Absoluto
compreenda tanto o Observador como a cena de teatro.

Todo apego a um Eu, a uma observação, a um resultado, coloca-os na distância do que vocês São.
É o ego que crê, sempre, que há um objetivo a atingir, um caminho a percorrer. Enquanto não vocês não veem isso

claramente, vocês não podem ser Livres.
Pode dizer-se que vocês não podem reivindicar a Liberdade e conduzir-se como seres que impedem a Liberdade.

Em resumo, a sede de Liberdade e de Liberação afasta a Liberação, porque essa própria sede põe uma distância que
não existe, exceto para o ego.

É um estratagema do ego ou do Si.

Questão: Qual é a diferença entre Infinita Presença, Última Presença e Absoluto?

A Infinita Presença e a Última Presença são o que pode ser chamado, do ponto de vista da Unidade, do Si, como um
momento de um basculamento, no qual a consciência prepara-se para diluir-se e para desaparecer, ela mesma.

O Absoluto desidentifica-os de um corpo, de um mental, de uma identidade, de um mundo.

Eu os lembro de que nada pode ser dito do que vocês São, porque dizê-lo é já sair daí.

Aquele que vive Absoluto, sabe-o instantaneamente, porque ele não é mais identificado ao que quer que seja, nem a
esse mundo, nem a um corpo, nem a um saco mental.

Mas esse Absoluto com forma sabe que esse corpo deve viver e efetuar sua experiência, mas ele não é afetado, de
maneira alguma, pelo que quer que seja.

Ele é realmente Livre, o que quer que aconteça a esse saco, o que quer que aconteça a esse mundo.
Se vocês são afetados pelo que acontece a esse corpo, a esse mental, a essa identidade ou a esse mundo, vocês

não são Livres.

Quando vocês são Livres, vocês sabem instantaneamente, porque reencontram sua natureza, Real e Eterna.
Enquanto vocês se põem a questão, é que vocês ali não estão, porque a Liberdade não pode ser possuída, de

maneira alguma.
É algo que já está aí, que jamais se moveu e que não se moverá jamais.

São vocês que se afastaram dela.

Pouco importam as razões, porque mesmo encontrar a razão, nada resolve.



Explicar como funciona um órgão, nada resolve, mesmo se se possa ali aportar uma solução ou uma terapia.
Isso continuará da ordem do Efêmero porque esse órgão desaparecerá, ele também, no momento em que esse corpo

desaparecer.
Esse saco de alimento nutrirá a Terra, o que quer que vocês pensem.

Questão: Poderia redefinir o que é a Última Presença e a Infinita Presença?

Mas eu acabo de fazê-lo: é o momento em que a consciência sente seu próprio desaparecimento.

É o momento em que a consciência do Si – dita realizada – bascula.
Se posso exprimir-me assim, é o momento em que o espectador que olha a cena de teatro, apercebe-se de que ele

pode levantar-se de seu lugar, sair do teatro e ver que ele sempre esteve ali.

Isso não é uma definição, é uma localização.
Enquanto você é tributário de definições, você se afasta.

Nenhum conceito mental, nenhuma explicação – científica, religiosa, mística – pode dar conta do que você É.
É tudo isso que, justamente, convém soltar.

Querer apropriar-se do que você É, é impossível.
Querer compreender o que você É, é ainda mais impossível.

Só aquele que é Absoluto, vive isso.
Não pode existir qualquer dúvida para aquele que é Absoluto, porque ele sabe que ele É, que ele existe, para além de

qualquer corpo, de qualquer conceito, de qualquer mundo, de qualquer forma, de qualquer Dimensão.

Enquanto há uma vontade de compreensão ou de posse ou de explicação, você permanece na limitação.
É justamente o momento em que você decide abandonar todos os conceitos, todas as identificações, todas as

concepções e todas as projeções, que você pode realmente sair do teatro.

Enquanto você está no teatro, não terá qualquer resposta, tanto para o espectador (ou Observador), como para
aquele que crê desempenhar um papel.

O Absoluto é a-consciência.
É por isso que eu tomei o melhor exemplo: é o momento em que há sono sem sonho. Onde você está naquele

momento?
Quem é você naquele momento?

Quem pode responder a isso?
Enquanto existe uma pessoa é impossível responder.

É preciso soltar tudo e, eu repito, não se enganem sobre o sentido da palavra «soltar».
Trata-se simplesmente de soltar tudo aquilo a que você se têm.

E sair de toda identidade, de toda identificação, de todo papel, de toda função, de toda questão.

Nada se pode dizer sobre o Absoluto, mas aquele que vive o Absoluto não é mais condicionado, nem pelo mundo,
nem por uma forma, ele compreendeu a fraude, não como explicação, mas ele concebe e vive o fato de que, mesmo a

consciência do Si, é uma trapaça.
Mas, para isso, é preciso mudar de ponto de vista, mudar de olhar, esquecer-se de toda definição de Si ou do mundo.

Em outras terminologias, poder-se-ia chamar isso a Renúncia, mas não a Renúncia para ser fechado ou para ser
justamente nunca mais fechado no que quer que seja.

Ora, enquanto existi uma forma, uma Dimensão, um sol, um planeta: há uma forma. Vocês não podem, nem com o
ego, nem com o Si, apreender isso.

No máximo, o Si percebe a ilusão temporal, mas não resolve, de modo algum, a ilusão espacial.
O Absoluto não está nem no espaço, nem no tempo, nem mesmo localizado.

Questão: É agradável ser Absoluto?

Esse gênero de questão não tem lugar de ser.
Para aquele que é Absoluto, mesmo em uma forma, a palavra «agradável» nada representa.

Tudo o que sai de um tempo, tudo o que sai de uma forma e de um espaço, vive o que foi nomeado, pelas Estrelas:
Shantinilaya.

É bem mais do que agradável ou desagradável: é a Verdade, a única.
A noção de agradável remete a uma emoção do corpo de desejo.

Nenhum qualificativo pode mesmo tentar aproximar-se de Parabrahman, mesmo com uma forma.

Mesmo a expressão Shantinilaya, com a palavra Morada, é, para vocês, muito limitadora, porque não há Morada, nem
onde morar.

Mas a expressão é certamente aquela que é a mais próxima dessa Verdade.
Eu havia nomeado isso, quanto a mim, os Pés do Senhor.

Mas, aí também, não há pés, nem Senhor.
É uma metáfora.



Porque enquanto uma forma existe, é preciso efetivamente que essa forma possa – pela via metafórica, imaginada,
figurada, de algum modo – tentar traduzir o que é Parabrahman, de que nada pode ser dito.

Mas, eu repito, aquele que ali está sabe, porque vocês reencontram sua natureza Real, não antes.
Mesmo o Si (se posso exprimir-me assim), em relação ao Absoluto, é uma trapaça.

É uma autocontemplação, uma autossatisfação, que não tem qualquer sentido, saído do efêmero.

O que se torna a Realização quando a pessoa não está mais aí?
O que resta?

Nada, absolutamente, exceto a história ou a memória, que será, em seguida, transformada, é claro.
O Absoluto não é nem agradável, nem desagradável: é a essência da Verdade.

Questão: Entre a consciência na personalidade e a a-consciência no Absoluto, o que é contínuo e o que é
descontínuo?

Mas a consciência da personalidade é descontínua.
A única coisa contínua é o que jamais se moveu: é o centro de todo centro, presente em todo ponto.

Só o movimento é existência, projeção, exteriorização, tomada de forma, qualquer que seja a Dimensão.

O Absoluto não se importa com tudo isso.
Ele não depende de qualquer tempo, de qualquer espaço, de qualquer Dimensão, de qualquer forma, de qualquer

apropriação, de nada do que pode ser conhecido.

Vocês não podem apreender-se do que vocês São.
Vocês não podem imaginá-lo no fim de um caminho, porque não há caminho, não há estrada.

Há o que É, antes que essa excrescência, esse saco de alimento, esse saco mental aparecesse: é o que você É.
Todo o resto é descontínuo, efêmero, ilusório, enganador.

Não existe, para o Absoluto, qualquer representação possível, porque toda representação – qualquer que seja o
suporte dela – é ilusória.

Como eu disse: tente reencontrar o que você Era antes mesmo que o sentido do «eu» aparecesse, antes dos três
anos.

Naquele momento, isso não será uma lembrança, nem uma reminiscência, mas a Verdade.

Não se esqueça de que todo conhecimento nesse mundo é ilusório.
Como eu disse: todo conhecimento é autossatisfação, ignorância.

O único verdadeiro conhecimento consiste em reconhecer que o conhecimento, tal como vocês o chamam, é apenas
uma ignorância, porque aquele que é o Jnani sabe, pertinentemente, o que ele É e ele vê o jogo ilusório de todos os
sistemas de conhecimentos – científicos, morais, sociais, psicológicos – nos mecanismos íntimos desse saco, como

desse saco chamado Universo.
É uma ilusão.

Vocês não podem compreender isso, vocês não podem apreender.
O único modo é a refutação: extrair-se de todas as ilusões, sem rejeitar.

Refutar não é renegar.
Refutar é ver além do que os olhos dão a ver, além do que o mental compreende, além do que a própria consciência

pode viver.

Enquanto vocês jogam o jogo da consciência, vocês não podem ser a-conscientes.
A consciência é uma projeção.

A consciência – disseram-lhes – é uma Vibração.
O Absoluto não é qualquer Vibração, assim como ele não é qualquer consciência.

É Parabrahman, é anterior à criação desse mundo, como desse corpo, como de toda Vida.
Aí está a verdadeira Vida.

Aquele que sabe e descobre que ele jamais se moveu, que ele sempre esteve aí; para isso, é claro, é preciso sair de
todo efêmero, no sentido de «sair» que é extrair-se de todas as ilusões.

Mas toda vontade de ação contra a ilusão mantém a ilusão.
É por isso que não pode haver qualquer caminho.
A própria concepção de um caminho é uma ilusão.

Será que vocês colocam a questão, quando dormem, do que vocês São?
Será que resta algo ao nível do efêmero, desse sono sem sonho?

Mesmo aquele que é Turiya mantém a ilusão, mesmo no Samadhi, porque ele recusa apagar-se: ele quer manter uma
perenidade no que é ilusório.

É impossível.
Apenas reencontrar o que você jamais deixou, o que você É, para além de toda forma e de todo mundo, libera-o.

Todo o resto confina-o em níveis, como se pode dizê-lo, mais ou menos agradáveis.

Questão: Por que o Absoluto permitiu todas essas experiências mais penosas?

Mas ele nada permitiu.



Ele É, de toda Eternidade.
Toda experiência, mesmo penosa, é efêmera.

São os mecanismos da própria consciência que criam a exteriorização, a projeção, a ilusão.
Enquanto você crê que é penoso, você ali está submissa.

O Absoluto não é concernido nem pelo penoso, nem pelo leve.
Ele contém tudo, ele suporta tudo, mas ele não é concernido.

É a consciência que é concernida.

Questão: Qual é a natureza da Consciência em relação ao Absoluto?

Mas eu acabo de dizê-lo: é uma projeção, em uma forma ou em um espaço, em um tempo ou em uma Dimensão.
É uma experiência.

Mas o Absoluto não se importa com a experiência: ele jamais se moveu.
Você não pode definir o Absoluto, nem mesmo tentar defini-lo em relação à consciência.

Enquanto há consciência, há ilusão.

O Absoluto não se apropria, e eu posso mesmo dizer que ele não se descobre, uma vez que ele sempre esteve aí.
É você que se afastou dele.

Enquanto há consciência – limitada ou ilimitada – há identidade, há projeção, há agradável e desagradável, há
experiência, há tempo, há espaço, há Dimensão.

Mas, o Absoluto não é concernido por isso.

Enquanto você crê ser uma identidade em uma pessoa, você está apegada a esse corpo, você está apegada a essa
consciência.

Aquele que é Absoluto é Liberado de todas as suas crenças, de todas as suas experiências, de todas as suas
ilusões, as dele como aquelas dos outros.

O Absoluto não é nem uma criação, nem uma re-criação, nem uma des-criação.
Ele não é concernido pelo movimento, nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela consciência.

Ser Absoluto em uma forma, é o momento no qual não existe mais percepção, mais concepção, mais qualquer sentido
da mínima identidade, nem da mínima palavra.

Aquele que o vive, sabe disso.
Em momento algum ele pode duvidar disso.

Porque ele reencontrou o que jamais perdeu e o que ele sempre foi.
Só a consciência brinca de querer compreender ou de querer viver algo.

Enquanto existe essa vontade de viver algo, há uma distância que é colocada, também ilusória, mas que é vivida
como real pela consciência; quer ela seja dividida ou Unificada.

É preciso fazer cessar todo «eu», toda identidade, toda experiência.
Não interrompendo, porque se você interrompe – por uma vontade qualquer – a experiência, você a reforça, em outro

tempo, em outra forma.

Questão: Se a consciência é projeção, ela é uma projeção do Absoluto?

Mas o Absoluto não pode projetar-se, uma vez que é Absoluto.

Questão: De que a consciência é, então, a projeção?

Dela mesma.
Da Fonte.

Da Unidade.
O Absoluto não é concernido por qualquer consciência.

Só aquele que ali está sabe disso.
Porque não há mais qualquer dúvida, não há mais qualquer questão, qualquer interrogação.

Ele não é mais localizado a uma consciência, a um corpo, a um mundo, a uma Dimensão, a um estado ou ao que quer
que seja.

O problema é que a consciência – qualquer que seja, separada e dividida, como Unificada – definir-se-á, sempre, em
relação a ela mesma, em relação a uma percepção, em relação a uma concepção, em relação a uma vivência.

O Absoluto não é concernido por isso.

Só aquele que se extrai de toda manifestação, de toda consciência, de toda projeção, de toda identidade, de todo
mundo, de todo tempo, de todo espaço (em suma, de tudo o que pode ser reconhecido ou conhecido), é Absoluto.

Mas, enquanto você permanece na consciência, a sua, qualquer que seja (Unificada ou dividida), o Absoluto
permanece-lhe inacessível.

E, no entanto, é o que você É.

Questão: que são a Fonte e a Unidade em relação ao Absoluto?



O Absoluto contém – se posso exprimir-me assim – a Fonte e a Unidade.
Mas a Unidade e a Fonte não são o Absoluto.

Eles são uma emanação dele, uma conscientização, uma localização, no espaço, nas Dimensões.
Mas o Absoluto não é um espaço, nem um tempo, nem uma Dimensão.

Você não pode apropriar-se dele, nem em conceito, nem em percepção, nem em Vibração.
É, justamente, quando tudo isso cessa que você É Absoluto.

Questão: Em que o Absoluto teria «necessidade» de emanar?

Mas o Absoluto não tem necessidade de nada, uma vez que ele É, de toda Eternidade!
Ele sustenta a emanação, ele mesmo.

Ele não é a Fonte, ele não é a Unidade, mas ele o permite, pelo que ele É (não por uma ação).

Enquanto há ação, há tempo, espaço, Dimensão, identidade.
Mas nada de tudo isso é Absoluto.

Você não pode compreender o Absoluto.
É a partir do instante que você aceita que nada há a compreender, nada há a apreender, nada a experimentar, nada

a conscientizar-se, que você É Liberado.

Questão: Como o Absoluto pode aparecer ou revelar-se a um momento mais do que em outro, sabendo que o tempo
não existe para ele?

Mas o Absoluto não tem que aparecer, uma vez que ele sempre esteve aí.
Como é que ele poderia aparecer?

Nem revelar-se.

É sua consciência que está afastada dele ou que se crê afastada. Eu repito, o Absoluto não é uma experiência, não é
nem um tempo, nem um espaço, nem um estado.

Aquele que é Absoluto sabe disso.
Porque toda projeção, toda consciência, toda identidade, todo tempo, todo espaço, desaparece, porque efêmero.

É o momento em que não há mais qualquer percepção.
Este momento não é um momento porque, vivendo-o, você se apercebe que isso sempre esteve aí.

Como poderia ser de outro modo?
Não há um momento no qual algo se desvenda, no qual algo aparece.

É um ponto de vista exterior.

Esta a-consciência desvenda-se a você no momento em que toda consciência cessa, toda identidade cessa, toda
forma cessa, o mundo cessa: o que a personalidade chamaria o neant.

O que a consciência da Unidade, ou o Ser Realizado não pode ver, porque ele banha na Luz.
Mas banhar na Luz não é Ser a Luz.

É ainda uma tomada de forma, é ainda uma identidade.

Esse estado além de todo estado, Parabrahman, Absoluto, Liberado Vivo, está presente de toda Eternidade; não se
importa com a Fonte, com uma Dimensão, com uma forma, com um corpo ou com uma consciência.

É o que voce É.

Mas você não pode apropriar-se do que você É.
Você não pode ver o que você É.

Você não pode compreender o que você É.

Eu repito que não há outro modo de ali chegar que não a refutação, o Abandono do Si, o que eu nomeei «esquecer-
se de si mesmo».

Você não pode estar localizado ou identificado, e Ser Absoluto.
E, no entanto, é o que você É, de toda Eternidade, de todo tempo, de todo espaço, de toda Dimensão, para além de

todo corpo.

Aquele que é Absoluto não o vive como experiência ou como estado.
Ele o vive como a única Verdade, bem além de sua pessoa, bem além desse mundo, bem além de sua própria

consciência.

Questão: A refutação seria aceitar o inaceitável para bascular alhures imediatamente?

Mas não há alhures: é uma ilusão da própria consciência, do ego que tem medo. Porque o ego vai chamar a isso o
neant.

Ele vai chamar o Absoluto: absurdo.
Porque a consciência apenas pode definir-se através de uma projeção, de uma identidade, de uma Dimensão, de

coordenadas precisas.



Não há alhures.
Vocês não podem, de maneira alguma, representar o Absoluto.

Enquanto existe uma vontade de representação, de comparação, de identidade ou de identificação, vocês se
enganam a si mesmos.

Lembrem-se: o que se torna esse saco de alimento quando ele desaparece?
O que se tornam seus pensamentos quando o saco mental desaparece?

Vocês sabem?
Vocês não podem saber e, no entanto está aí.

Isso sempre esteve aí, independentemente desse saco, independentemente desse mundo, independentemente desse
universo.

Questão: Os Anciões, as Estrelas, os Arcanjos têm, no entanto, uma identidade?

Não há qualquer identidade.
Há elementos efêmeros, arranjados por uma razão precisa, quer eles se chamem Anciões, Estrelas ou Arcanjos.

Nomear é, já, não mais ser Absoluto.
Há a identidade, mas vocês não estão limitados por uma identidade.

Quando os Arcanjos dizem que eles estão em vocês, eles estão.
Onde é o lugar, em você, onde estão os Arcanjos?

Enquanto você está em uma consciência projetada, você não pode vê-lo.

Um Arcanjo, um Ancião não é tributário de uma forma, nem de um tempo, nem de um espaço, nem de uma
localização.

É sua Consciência limitada que se imagina que é assim, no ilimitado.
Porque sua consciência, na personalidade, necessita da presença de uma forma, de um tempo, de um espaço e de

uma Dimensão.
Vocês nada são de tudo isso.

No Absoluto você pode ser toda forma, toda Dimensão, todo espaço, todo tempo, toda representação, toda projeção,
sem, no entanto, ser nenhuma.

Nenhuma consciência pode apreender isso.
Á justamente o obstáculo, que é a consciência.

Uma vez que a consciência apenas pode funcionar através de uma distanciação e de uma separação (entre um
Arcanjo, um Ancião, uma Estrela, um corpo, um gato, um cachorro), vocês estão submissos à ilusão da forma.

Mas, se você remonta de próximo em próximo, a matéria (como vocês dizem) que constitui um cão, é a mesma que
aquela que constitui um homem, um átomo, um universo.

É apenas um aspecto de forma, é apenas uma consciência diferente.
Mas nada de tudo isso é Absoluto e É, no entanto, Absoluto.

Enquanto há dependência, enquanto vocês são tributários de uma definição, de uma forma, de uma consciência,
vocês não são Livres.

Questão: Poderia desenvolver sobre o princípio da investigação?

A investigação consiste em ver claramente o que é ilusório, o que é efêmero, o que é atribuído a uma forma, a um
pensamento, a uma ideia, a um mundo.

É destinado a mostrar tudo o que é efêmero.

Tudo o que cai sob os sentidos, tudo o que cai sob uma compreensão, é efêmero.
Não há questão «quem sou eu?», uma vez que vocês são o Absoluto.

Colocar a questão do «quem sou eu?» é já uma exteriorização.

O «Eu Sou» é, certamente, uma primeira etapa.
O «Eu Sou Um» é uma vivência da Unidade da consciência.

Mas, são apenas etapas.
Mas essas etapas não são lineares, nem hierárquicas, nem valorizadas.

Não é preciso conceber o Absoluto como uma finalidade.
Não pode haver finalidade ali.

É o que vocês São, de toda Eternidade.
Mas, eu repito, enquanto não há Abandono do Si – esse famoso inaceitável – vocês não podem reencontrar,

realmente, o que vocês São.

E, eu repito, o termo «reencontrar» nada quer dizer, uma vez que isso não tem que ser encontrado.
É todo o resto que deve ser refutado, como efêmero, ilusório, tributário de um elemento ou de outro, de um tempo ou

de um espaço, de uma forma ou de outra forma.
O problema da consciência é que ela funciona, mesmo na Unidade, como uma forma de distância.

A Unidade põe fim ao distanciamento, mas não põe fim à forma e à distinção de formas.
Aquele que está na Unidade, no Si, pode Fusionar com o Sol, com um Arcanjo, tornar-se esse Arcanjo: mas há, ainda,



uma forma.
O Absoluto não se importa com todos esses jogos.

É o Centro, presente em todo ponto.

Mas, eu repito, vocês não podem apreendê-lo, de maneira alguma.
Em contrapartida, vocês podem claramente ver, compreender e apreender tudo o que é efêmero.

Aí está a refutação, aí está a mudança de ponto de vista, de olhar.
Não antes.

Questão: O Absoluto seria também o fim das palavras?

Mas a palavra existe apenas nessa Dimensão na qual vocês estão.
Nas Dimensões que vocês nomeiam Unificadas não há palavra: há Radiação e Vibração.

A palavra é uma compartimentação, uma projeção, um conceito adaptado a um determinado mundo, do mesmo modo
que o olho é adaptado a esse mundo.

Mas, a partir do momento em que vocês veem além da Ilusão, para que serve o olho, exceto nesse mundo?
Será que vocês creem ter olhos quando estão mortos?

Um cérebro?
Uma bomba cardíaca?

Deem-se conta da estupidez.

Vocês projetam quadros de referência a partir de onde vocês estão.
Isto é estupidez, porque vocês partem do princípio de que o que vocês experimentam o que vivem, continuará

alhures.
Aí está a Ilusão.

Quando vocês não têm mais forma, quando o saco de alimento desaparece, quando o saco mental desaparece, o
que é que resta?

Nada.
Será que vocês têm necessidade de sentidos para ver, para ouvir, para tocar?

Absolutamente não.
Portanto, vocês veem, efetivamente, que seu modo de ver e de perceber é ligado à sua condição atual.

E que esta condição leva-os a colocar o princípio de uma continuação que existe apenas no mental.
Quando o saco de alimento retorna à terra, o que é que vocês levam?

Reflitam.
Vocês não têm a resposta: não pode haver uma.

Vocês nada levam.

Ora, a personalidade, como o Si, vão, ambos, negar esse princípio e declarar-se imortais.
O que é que resta quando vocês desaparecem?

Vocês não levam nem seus olhos, nem seu coração, nem suas mãos, nem seus pés, nem seus sentidos.
Então, o que resta do que vocês conhecem?

Estritamente nada.
Vocês têm uma resposta para isso?

Vocês não podem tê-la; é como para o Absoluto.

Questão: Por que alguns refutam tudo depois uma tragédia e, outros, depois uma forma de ascese feliz?

Mas isso não faz qualquer diferença.
É preciso compreender e aceitar que, para uma forma efêmera que é esse saco (mental ou de alimento), nada há de

pior que seu próprio desaparecimento.
Porque isso o põe em face da autossatisfação de suas crenças, da autossatisfação de sua imortalidade: e é

certamente o choque o mais importante.
Porque é apenas nessa situação de choque que vocês se dão conta de que tudo isso é uma tragédia, mesmo feliz.

Isso nada quer dizer.

Pouco importa o caminho: não há caminho.
É apenas em uma forma de urgência, qualquer que seja esta urgência, que geralmente o Absoluto desvenda-se.

Porque vocês se desvendam, vocês mesmos, na trapaça.
Enquanto o efêmero não é colocado de frente, justamente, ao seu efêmero, ele se crê eterno.

E enquanto ele se crê eterno, ele se trapaceia a si mesmo.

Questão: O Absoluto não se importaria com o que quer fosse, na realidade?

O Absoluto, efetivamente, não se importa com o que quer que seja, porque ele nada é do que quer que seja.
Enquanto você crê que há algo a fazer, você se engana, você mantém sua própria ilusão.

Todo o problema vem da identidade a uma forma, a um saco, a uma vida, a uma ideia.

Enquanto isso existe, você se trapaceia a si mesmo e não muda de ponto de vista.
Coloque-se a única questão, não de onde você vem (porque você vem de lugar algum), mas o que você É quando



você dorme?
Enquanto seu ponto de vista é centrado em uma forma, em um tempo, em um espaço, em um destino, em uma

história, em uma percepção, há trapaça.
Nenhuma Verdade pode existir aí.

E eu entendo por Verdade o que não é afetado nem por um tempo, nem por um espaço, nem por uma ideia, nem por
um conceito, nem por uma percepção: por qualquer sentido e por qualquer consciência.

Aquele que é capaz, não de meditar, mas de não mais interferir com um corpo, com uma forma, com um mundo, com
uma ideia, com um conceito, com um sentido de propriedade, qualquer que seja, é Absoluto.

Ele não é mais afetado pela forma, ele não é mais afetado pelo mundo, mesmo se essa forma ali esteja submetida.
É efetivamente, portanto, uma mudança de ponto de vista e de olhar: é a perda de toda vaidade, de todo orgulho, de

crer-se o que quer que seja.

Questão: O que é o Eterno em relação ao Absoluto?

O Absoluto É a Eternidade.
A Fonte não é a Eternidade, uma vez que ela parte de um ponto, ela se nomeia: a Fonte.

Todos os processos, espaciais e temporais, que vocês vivem (sejam as Vibrações, seja a percepção do que vocês
nomeiam o Canal Mariano), têm apenas um único objetivo: é de fazer cessar toda distância e toda separação.

Aí está a Eternidade.

A Eternidade não repousa em nada de efêmero, em qualquer movimento, nem em um finito, nem em um infinito, mas
em um indefinido.

Não é a mesma coisa.
Porque assim que há definido, finito ou indefinido, definição, há a separação.

Questão: Os protocolos cristalinos, os exercícios respiratórios que são propostos atualmente pelos outros
intervenientes, são facilitadores no desvendar do Absoluto?

Mas o Absoluto não pode ser desvendado!
Tudo o que vocês utilizam (o corpo, os chacras, os cristais) são apenas divertimentos.

À força de divertir-se, virá um momento em que o Absoluto revela-se.
Mas não são vocês que vão a lugar algum.

A Consciência (isso foi repetido em todos os sentidos) é uma Vibração.
No Universo, tudo é Vibração.

Nas Dimensões, tudo é Vibração.
Na Consciência, as consciências, tudo é Vibração.

O Absoluto não é uma Vibração.
Mas vocês devem, efetivamente, experimentar o que são as Vibrações para aproximar-se da Infinita Presença.

Tudo está em seu lugar.
Mas, se vocês fossem capazes de sair de toda identidade, efetivamente, vocês não teriam necessidade de nada

mais: mas é instantâneo.

Ora, vocês recusam o instantâneo porque, para vocês, o instantâneo, de seu ponto de vista, é efêmero.
Eu falo, efetivamente, do instantâneo e não do tempo presente.

Ora, justamente, é no instantâneo (desprovido de qualquer percepção, de qualquer Vibração, de qualquer identidade
e de qualquer mundo) que é o Absoluto que vocês São.

Mas é mais fácil para um observador que olha a cena de teatro, pensar em sair do teatro para ver que ele não existe,
do que para aquele que atua na mesma cena, na cena do teatro.

Porque este não pode conceber, imaginar, perceber ou considerar que isso não existe.
Se vocês fossem capazes de dormir todo o tempo, sem sonho, sem morte, vocês seriam Absolutos,

instantaneamente.
É o que vocês São.

Toda a problemática releva da consciência e da identidade.
Eu repito, lembrem-se de que vocês são condicionados por uma forma, vocês são condicionados por um mundo.

Mas vocês não são nem um mundo nem uma forma.
É um erro de apreciação.

Vocês não podem encontrar o que vocês São, diferentemente, que não pela refutação.

É no momento em que cessa todo sinal, toda consciência, toda Vibração, toda percepção, toda identidade e todo o
mundo, que vocês são Absolutos.

É quando vocês se apercebem (e é uma metáfora) que, não tendo mais forma, não tendo mais pensamento, não
tendo mais identidade, não tendo mais marcador, não tendo mais consciência, que vocês São, nesse momento,

Absoluto.



Aí está o Absoluto.

Mas enquanto existe o mínimo marcador, o mínimo sentido de um «eu» ou de um Si, vocês não são Livres, uma vez
que vocês são tributários desse «eu», desse Si.

A instantaneidade não pode ser encontrada nessas circunstâncias.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI saúda-os.
E eu os lembro de que além da compreensão de minhas palavras faladas, há outro estágio de compreensão, que é

ler.
Mas eu não falo de compreender palavras, ouvidas ou lidas, mas ir além.

Eu tive a ocasião de dizer que quando vocês não compreendem, é já três quartos do trabalho, de fato.
O último quarto é compreender que não há trabalho.

Enquanto vocês compreendem, há apenas ignorância, porque toda compreensão refere-se, necessariamente, ao que
vocês conhecem.

Justamente, é quando não pode existir a mínima compreensão, a mínima percepção, a mínima identidade, que vocês
se aproximam de si mesmos.
Isso não é um deslocamento.

Se vocês aceitam isso, constatarão por si mesmos que não há qualquer trabalho, qualquer esforço.
O que eu chamo, sem parar, mudar de olhar ou de ponto de vista.

Porque seu ponto de vista, enquanto é definido pelo conhecido, o cognoscível, o explicável (que os leva a uma
experiência conhecida) continuará e permanecerá, sempre, uma Ilusão.

Então, BIDI saúda-os.
Até logo.
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Bem, Bidi está com vocês.
 
Eu os saúdo, e vamos prosseguir, se quiserem, nossas discussões.
Então, eu escuto o que vocês têm a submeter-me, a perguntar-me.
 
Questão: sendo Absoluto sem forma, na a-consciência, como vocês podem comunicar-se
conosco através desse canal?
Isso eu já disse.
É um princípio que corresponde a algo que poderia assemelhar-se ao que vocês poderiam nomear,
daí onde vocês estão, um mecanismo de Ultratemporalidade.
Existem conexões possíveis que escapam, de algum modo, da curva do espaço-tempo, que permite
escapar da ilusão da pessoa, ao mesmo tempo, sendo uma pessoa que se comunica a partir desse
espaço-tempo específico, esse tempo aqui.
 
A problemática é que você considera, como sempre, que a linearidade seja inexorável, que a
localização (em uma pessoa, em um assunto), seja inexorável.
Isso concerne apenas à consciência, quer ela seja limitada, separada ou Unificada.
 
Você tenta representar-se mecanismos de funcionamento que não têm curso, além de certo limite,
esse limite que é assimilável à Infinita Presença.
Não há, portanto, nem linearidade, nem localização, qualquer mecanismo (no sentido em que você
quereria entendê-lo), concernente à possibilidade de um Absoluto sem forma (e, portanto, para além
de toda pessoa e de toda identidade), de exprimir-se no limitado.
 
Mas o Absoluto está bem além do Ser, está bem além do não Ser.
O Absoluto contém tanto a FONTE, como a a-consciência, limitada ou não limitada, a
manifestação e a não manifestação.
No Absoluto, o tempo, o espaço, a linearidade não existem.
 
Só a percepção de sua própria consciência, limita-o nas possibilidades, tanto de compreensão,
como de experiência desse mecanismo.
Mas não se trata de uma entidade que exista, de algum modo, em um espaço ou uma
Dimensão, que venha exprimir-se para além das pessoas, para uma pessoa a outra pessoa.
Isso não funciona assim.
 
Questão: quando se está nos braços do Pai, com o Amor do Pai, aonde ir?
Você já viu os braços do Pai?
Qual forma de representação pode existir através dessas palavras, se não é a existência de uma
limitação?
Parar nos braços do Pai, parar na Fusão na Luz, é ainda um ato da consciência e um estado
da consciência.
O Absoluto não se importa com isso.
 
Obviamente, você é livre para repousar no que você concebe ou chama os braços do Pai.
O que é que o Pai e o que é que os braços do Pai vem fazer aí, se não é uma crença ou uma
metáfora, exprimida por seu cérebro?
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Se se trata de um sujeito, mostre-o a mim.
Se se trata de um objeto ou de uma parte desse sujeito, descreva-o a mim.
 
Você seria, efetivamente, incapaz disso, demonstrando-se, com isso, que o que você chama os
braços do Pai é ou um ideal, ou uma sensação, ou uma percepção.
Mas, necessariamente, limitada.
 
Você subtende com isso que há um objetivo a atingir, separado e exterior a você, nomeado o Pai.
Mostre-o a mim. 
Descreva-o a mim.
 
Questão: estar nos braços do Pai pode ser o Filho, mas isso releva, então, da dualidade.
Mas o Absoluto nada tem a ver com a dualidade, nem com a Unidade.
O Pai e o Filho são dois.
Eles têm necessidade de um terceiro termo para, novamente, ser um.
Onde está o terceiro termo?
Descreva-me.
Você o viu?
 
Questão: o terceiro termo é o Amor.
O Amor é o que sustenta a manifestação.
Toda manifestação é um ato de Amor.
Toda manifestação é uma separação.
 
Considerar que há um Pai, um Filho, o Amor, uma identidade ou uma Fusão entre o Pai, o Filho, pelo
Amor, é uma Fusão com a FONTE.
Isso pode confinar a auto-observação do contentamento, reencontrado no último Samadhi, mas isso
não é, em nada, Absoluto.
 
Enquanto existe uma vontade de sensação, de representação, de identificação, de personalização,
não há Absoluto, mesmo se ele seja um ideal.
Enquanto há separação, mesmo sustentada pelo Amor, há manifestação em um tempo, em um
espaço dados.
 
O que eu quero pôr em revelo é que é extremamente perigoso dar denominações não
vividas por si mesmo, mas que representam, de algum modo, um ideal projetado.
 
Enquanto há identificação de um Pai, de uma FONTE, há uma distância.
A distância vem da identificação, quer ela seja a sua pessoa que projeta um ideal sobre outra
pessoa, que tem para você carga emocional ou protetora.
 
Enquanto esse gênero de diligência não é parado (pelo questionamento, pela refutação), há uma
aceitação, por convenção, de expressões desse gênero.
Então, quer você o nomeie o Pai, Brahma, Vishnou, qualquer que seja a denominação, assim
que há denominação, há ideação, projeção, separação.
 
O Absoluto não é, de maneira alguma, concernido por esses jogos de manifestação, porque é,
justamente, no estado de a-consciência (quando não existe mais manifestação, mundo,
identidade, representação, ideal, objetivo), que você é Absoluto.
 
Agora, é claro, cada um de vocês é livre para contemplar-se em uma forma, para aderir a outra
forma ou a outro ideal, mas, enquanto isso existe, o Absoluto não pode Ser ou não Ser.
O Absoluto não é isso.
 
Questão: vertigens ligadas à Onda de Vida assinalam a subida dela ao Bindu?
Quem pôs essa afirmação?
 
A vertigem, qualquer que seja, não pode ser, em caso algum, um testemunho fiável da subida da
Onda de Vida, porque quando a Onda de Vida (ou o néctar dos Deuses), está instalada,
inteiramente, a consciência não pode mais ser identificada a qualquer corpo que seja,
quaisquer que sejam os sintomas, as manifestações (podem haver múltiplos deles), o
Absoluto não é concernido por isso.
 
A vertigem não é o testemunho da Onda de Vida.
O único testemunho fiável é que, quando a Onda de Vida lançou-se e atravessou o conjunto desses



sacos (de alimento, como mental), então, a consciência torna-se, primeiro, Livre, na Última
Presença ou na Existência.
E em seguida, ela se estabelece para além de todos os sacos, para além de todos os mundos e de
todas as Dimensões, aí, onde nada pode ser dito.
 
Mas qualquer que seja o sintoma concernente a qualquer parte do saco, o Absoluto, em nada, é
concernido por isso.
Como vocês viveram existem muito numerosas manifestações que são a resultante de um
reencontro entre o que é limitado e confinado, o saco mental e o saco de alimento, com (se posso
dizê-lo assim), uma parte de vocês que não é limitada.
 
Desse reencontro resulta o que foi nomeada a Consciência Vibração ou Luz Vibral.
Mas há, ainda, naquele momento, uma distância entre a Luz Vibral e vocês, porque, justamente,
vocês a percebem.
A percepção é ligada, justamente, à presença dos dois: do reencontro entre o saco ilusório (de
alimento e mental) e o saco que serve de veículo, de acordo com uma determinada Dimensão.
 
A reapropriação do «Eu Sou», liga a consciência Ilimitada à consciência limitada, mas
nenhuma dessas duas consciências é Absoluta.
Nenhum sintoma concernente à consciência (ou ao saco de alimento ou mental) é concernido pelo
Absoluto.
O Absoluto com forma é um mecanismo além de tudo o que pode ser descrito.
Aquele que ali está não tem necessidade de nada, porque ele ali está, para além de todo Ser e de
todo não Ser.
 
Questão: pode haver, conjuntamente, uma subida da Onda de Vida e uma descida do Manto
Azul da Graça?
Isso é muito possível.
Muitas manifestações ligadas à Luz Vibral podem impactar o saco de alimento e o saco mental.
 
O conjunto do que lhes foi descrito (em especial pelos Anciões e as Estrelas), pode encontrar-se
ativo, em tempos sucessivos, ou ao mesmo tempo, de acordo com o olho da consciência.
 
Esses testemunhos, inscritos no saco de alimento e no saco mental, são marcadores, mas
enquanto vocês conservam esses marcadores, o Absoluto não pode ser estabelecido.
 
Questão: qual é a diferença entre o Corpo de Estado de Ser e o Corpo Etéreo?
O Corpo Etérico é a primeira estrutura sutil, ilusória, ultrapassando o saco de comida. Este
Etérico é amputado, uma vez que ele não tem a consciência e a capacidade para ir além de certos
limites.
O Corpo de Estado de Ser é uma forma plástica, móvel, não identificável, não fixada no seio de
uma forma precisa, que serve de veículo no conjunto dos estratos intermediários, nomeados
Dimensões.
A interação desta forma móvel com o Corpo Etérico traduz, de algum modo, uma junção entre dois
níveis ilusórios de realidade. O Absoluto, guardadas as devidas proporções, poderia representar, de
algum modo, um suporte não limitado e não limitante das formas plásticas e móveis de todas as
Dimensões.
 
Questão: quando se sente um buraco negro no chacra do Coração, em todo o peito, é
preciso refutá-lo ou cair dentro?
Seria preciso, primeiro, que você me dissesse o que você chama um buraco negro.
Qual é sua representação disso?
Sua percepção?
  
Questão: um turbilhão, um pouco como os buracos negros de estrelas.
Você já foi ali?
O Absoluto não pode ser definido por qualquer percepção.
Toda percepção pertence a uma experiência.
 
Existem, de algum modo, espaços mais localizados, que podem ser preliminares à passagem nesse
não estado, que não é uma passagem, que é o Absoluto.
 
Estes diferentes testemunhos, não do estado Absoluto, mas que possam indicar uma forma de
preparação a esse estado além de todo estado, podem ser representados por uma percepção (quer



essa percepção concirna ao Coração, aos artelhos, às costas em todas as suas partes), mas como
eu disse tudo isso é apenas o espetáculo.
 
Enquanto você permanece na observação (mesmo de mecanismos os mais sutis), acompanhada,
mesmo, da Alegria a mais intensa, há percepção, há manifestação, e o Absoluto não pode ser,
porque para que haja percepção e observação, é preciso que haja um observador.
 
Se há um observador é que há, ainda, um teatro.
É o observador que deve desaparecer, também.
Portanto, quer isso seja um buraco negro, quer seja um Fogo, quer seja uma Luz, qualquer que seja
a percepção, ela pode ser, certamente, o testemunho indireto, de um sentido, de um caminho, de
uma direção.
 
Mas, enquanto há caminho ou direção, o Absoluto não está aí.
Enquanto ele sempre esteve aí.
O único obstáculo será, sempre, a pessoa em seu confinamento, em suas limitações ou, ainda, nos
mecanismos da Supraconsciência ou Supramental.
Tudo isso são apenas agitações que fazem crer à própria consciência que ela se dirige para um
objetivo.
 
O Absoluto não é um objetivo.
Ele é o que vocês São, que jamais se moveu, que está presente em todo ponto e em todo
centro, que jamais se manifestou, que jamais se identificou, nem mesmo projetou.
 
O único obstáculo para o Absoluto é vocês mesmos, através da identidade, através da
projeção, através de um ideal.
Enquanto a pessoa crê ter algo, ela é um obstáculo ao Absoluto.
Lembrem-se: tudo ao que vocês se têm, tem a vocês.
 
E eu não falo de relações e de interações, eu falo de sua própria consciência.
 
Questão: tenho a impressão de que o buraco negro deve levar ao ponto zero.
Mas tudo isso são conceitos, são ideias, são projeções.
Mesmo se fosse exato e perfeitamente exato, segundo seu ponto de vista, a problemática não é ter
visto exato ou não exato, mas parar de ver, esquecer-se de si mesmo, desaparecer.
 
Se você quer conhecer o Tudo, então, seja Nada.
 
Enquanto ainda existe a expressão de uma representação mental, quer você chame a isso o tempo
zero ou que você me dê a equação disso, nada mudará.
Só o Absoluto muda o Tudo.
 
E Ser Absoluto, apenas pode estar presente se você desaparece.
Assim que há observação, descrição, comparação, você pode estar certo de que é apenas o
mental, porque a vivência do Absoluto não se obstrui de qualquer descrição e não pode ser descrita.
 
Toda justificação, toda imagem e toda percepção, é apenas um obstáculo ao que você é.
Eu o convido a reler o que concerne ao teatro.
 
Toda representação mental, toda identificação, toda analogia (mesmo a mais adequada e a mais
justificada) é, e representará sempre e em definitivo, apenas um obstáculo para o que você é.
 
Tente apreender o que é sempre o jogo da consciência, quer seja na observação de uma
paisagem, seja na vivência da paisagem, ao nível Vibratório, tudo isso representa apenas
projeções, exteriorizações, seja na consciência limitada ou Ilimitada.
 
Não é, jamais, uma sucessão de experiências, uma sucessão de observações.
Não é, jamais, o fato de crer percorrer um caminho, que libera do caminho.
Só o «Eu Sou», só o «Eu Sou Um» pode ser uma preliminar, mas a preliminar não é nem
indispensável, nem obrigatória, nem o testemunho de qualquer progresso.
 
Isso pode, no máximo, representar um impulso para ir mais longe, uma vez que não há mais longe,
ou seja, parar de ver um caminho e de crer que há um caminho qualquer.
 
A evolução concerne apenas à pessoa e à personalidade, mas, jamais, a personalidade



encontrará saída enquanto ela existe.
 
Questão: na ilustração da peça de teatro, onde se situam a alma e o Espírito?
A personalidade é aquela que atua na cena, a alma seria o observador que se crê o destinatário do
que é observado e de um princípio alterado e de qualquer evolução, de qualquer melhoria.
O Espírito é o conjunto do teatro.
 
O Absoluto é o momento no qual não há mais teatro.
Enquanto você crê ser tributário, dependente de uma alma, você está confinado. 
Enquanto existe um observador, há uma infinidade de experiências que não podem, jamais, tomar
fim.
Ora, enquanto a experiência não toma fim, o Absoluto não pode ser vivido nem visto.
A alma é um intermediário.
O Espírito é um veículo.
Tudo isso é apenas efêmero.
 
Enquanto há vontade (ou ideia) concernente a um corpo, a uma alma e a um Espírito, há limitação.
A consciência religada à observação é, sempre, tributária de uma condição.
Enquanto há uma condição, não há Absoluto.
 
Questão: o que é da relação entre Espírito e Última Presença?
Do mesmo modo que a alma pode estar voltada para a matéria, para a materialidade ou para o
Espírito, o Espírito, do mesmo modo, pode estar voltado, mesmo se a palavra não seja adaptada,
orientado para a alma ou orientado para as primícias do Absoluto.
 
Quando da orientação para as primícias do Absoluto, isso é a Infinita Presença ou Última Presença.
A Presença (ou o «Eu Sou», como o «Eu Sou Um») traduz, de algum modo, a reunificação das três
partes distintas e ilusórias: corpo, alma, Espírito.
 
Questão: a Dissolução é ser Tudo, Nada, ou os dois ao mesmo tempo?
Tudo depende do ponto de vista no qual você se coloca, de onde você está, inscrito em uma forma,
em uma consciência.
É preciso ser Nada para ser Tudo: Nada aqui, insignificante, no sentido, não de uma
desvalorização, mas de uma clara consciência da ilusão e do efêmero.
 
A Dissolução, de seu ponto de vista e de onde você está é, necessariamente, o fato de ser Nada.
Você é Nada, a partir do instante em que tenha rejeitado, como desprovido de sentido, tudo o que é
ilusório, tudo o que faz apenas passar.
Um pensamento passa.
Você não é seus pensamentos.
Sua vida, mesmo, passa.
Você não é sua vida.
 
Assim, portanto, o mecanismo da Dissolução é bem mais do que a ausência de separação (como
isso é vivido na Fusão), mas bem mais, um mecanismo que eu qualificaria de aceitação, pós-
refutação da ilusão.
 
É ter, realmente, mudado de ponto de vista para ver, realmente, as coisas além dos sentidos, além
das ideias e dos pensamentos, pelo que elas são, verdadeiramente.
De onde eu estou, de meu ponto de vista, eu posso ser toda forma, toda Dimensão, toda
identificação, como ausência total de identificação ou de identidade.
 
Mas não existe qualquer meio para a sua consciência, como para seu cérebro, de tentar
compreender o que isso é, ou de considerar qualquer mecanismo que conduz o princípio do
questionamento, da investigação, da refutação, que permita ver claramente.
 
A partir do instante que você tenha visto claramente, o sentido de identidade em uma pessoa
diminui, até desaparecer.
 
Questão: em um estado meditativo, ouvir a consciência como dizer: «hei, estou perdida», a
que isso pode corresponder?
A consciência que o diz.
Quando a consciência não pode mais observar, o que é que resta a ela?
Admitir-se perdida.
 



Não há nem despertar, nem pensamentos, nem sono, nem corpo, nem mundo.
Isso significa que está estabelecendo-se o Centro de todo centro, presente a todo ponto.
É justamente o que precede a a-consciência, o não Ser.
 
O Ser é ligado à percepção, ao sentido de uma identidade.
Assim que a consciência diz-se perdida, ela não tem mais elemento para localizar-se ou identificar-
se.
Atrás disso, se posso dizê-lo assim, está o Absoluto.
 
Questão: você diz que não convém refutar uma emoção, mas sua manifestação no mental.
Poderia desenvolver sobre isso?
Não é exatamente o que eu disse.
Uma emoção está aí.
Ela traduz uma reação em relação a uma história, em relação a um evento vivido, que requer uma
reação da pessoa.
Ver a emoção é, já, uma primeira etapa, em geral, fácil.
Não é porque vocês vão refutar cóleras, que se manifestam sem parar, que essas cóleras
vão desparecer.
Nem aceitando-as, nem recusando-as, nem refutando-as.
 
Não é mais tempo, por outro lado, no que vocês vivem, onde quer que estejam, de passar esse
tempo a atuar, ainda, muito tempo no observador.
O conjunto do que foi vivido deveria, pelo menos, permitir-lhes não mais ser aquele que atua na
cena do teatro, mas no mínimo, o espectador ou o observador da peça.
Isso permite, já, uma mudança de ponto de vista, que não é mais aquele do ator, mas aquele do
espectador ou do observador.
 
O observador ou o espectador pode viver, sentir ou traduzir uma emoção em relação com o
que acontece no jogo do ator, mas em momento algum, o observador toma-se pelo ator.
É isso, a mudança de ponto de vista.
 
Nessa mudança de ponto de vista, concernente às emoções, o observador pode sentir e viver as
emoções, por simpatia ou antipatia, por ressonância, se você prefere.
É, portanto, uma emoção que é observada a partir do observador, ou seja, a partir do mental.
É, portanto, mais fácil ver as emoções desenrolar-se a partir do observador e do «Eu Sou», ao
invés do que do ponto de vista do ator.
 
O ator desempenha uma emoção, sugere uma emoção, que será (por simpatia, por ressonância, ou
por antipatia) vivida por um processo de embebimento pelo observador.
Mas vem um momento, no qual aquele que observa deve, também, desaparecer.
 
A etapa de hoje: após ter visto, após ter observado, após ter vivido, coloquem-se a questão da
permanência de tudo isso.
Uma emoção aparece e ela desaparece.
Uma reação ou um acompanhamento mental da emoção aparece e nasce em algum lugar, e
desaparece, também.
Nenhum desses elementos, ligados ao desenrolar da peça, ou à observação da peça é
Absoluto.
 
Aí está o modo correto de mudar de ponto de vista e, em definitivo, superar o questionamento, a
refutação e conduzir, de algum modo, ao não movimento, ao não estado, ao não «Eu Sou».
 
Questão: é o mesmo processo a aplicar nas perturbações físicas?
Há um perigo: é de negar a existência do saco e de um de seus sintomas.
Simplesmente, se vocês mudam de ponto de vista, sem negar a falibilidade desse corpo, através
mesmo do aparecimento de uma doença.
Será porque se vocês aceitam não mais ver a doença, ela vai desaparecer?
Não.
 
É preciso estar lúcido de que o que se desenrola nesse saco (mesmo seu fim) não lhes concerne.
Enquanto vocês são parte, vocês inter-reagem com o saco e mantêm, através do sofrimento, a
própria presença do sofrimento, qualquer que seja.
 
A mudança de ponto de vista, sem negar uma doença ou um problema, não é pôr de lado ou
pôr à parte, mas, simplesmente, aceitar que vocês não são concernidos.



Naquele momento, qualquer que seja a manifestação do sofrimento, de sua deficiência,
vocês não são mais afetados.
O sofrimento não pode mais afetar o que vocês São.
 
O sofrimento é uma resistência ligada às forças de confrontação, presentes nesse corpo, nesse
saco, nesse mundo, que é, obviamente, totalmente ausente, assim que não haja mais separação,
para além, portanto, desse mundo.
 
Mudar de ponto de vista, também, em relação a isso, em relação a esse sofrimento, permite,
justamente (sem negar o que está aí), não mais ser afetados por isso, de maneira alguma.
Enquanto vocês se creem tributários de qualquer limite, vocês o são, porque ser tributário
de um limite mostra que a consciência está nesses limites.
 
Mas, como vocês sabem, existe uma consciência não limitada.
É a primeira etapa, mas isso não é tudo.
 
Questão: o ser sem consciência de identidade, existe?
Assim como você, o Absoluto não pode existir.
Existir é, já, limitado.
A vida desenrola-se sem sua intervenção.
Esse saco apareceu um dia, ele partirá um dia.
O que restará dele?
Nada.
 
É você o que desaparece?
É você o que se move?
É você quem observa?
 
Você pode escolher todos os lugares, mas, enquanto você ocupa um lugar, você não é
Absoluto.
Apreendam, efetivamente, o sentido de minhas palavras.
O Absoluto não pode ser definido, localizado, temporizado, ser tributário do que quer que
seja e, sobretudo, não de um início e de um fim.
 
Há sempre um início e um fim para esse saco no qual vocês estão, para os pensamentos, para as
emoções, para as relações, para o que entra e que sai, onde quer que seja, em qualquer atividade
que seja.
Tudo o que pode restar como problemática é, sempre, ligado a um sentido de uma identidade.
Enquanto existe a percepção de uma identidade, enquanto existe a percepção de uma
evolução, vocês não são Livres.
 
O que vocês São, em verdade, é Liberdade.
Sendo o que vocês São, se vocês pretendem procurá-lo, vocês se afastam disso.
 
Assim é a consciência, quer ela seja limitada ou Ilimitada.
Ela não escapa de suas próprias regras, sem consciência, não observação, não Ser, não «eu
Sou».
Mudar sua localização e seu ponto de vista põe fim ao jogo da consciência.
Não há outra possibilidade de sair desse efêmero sem fim, mas que será sempre apenas efêmero.
 
Eliminem tudo o que tem um início e um fim (ou seja, o conjunto do manifestado), e vocês serão
Absolutos.
Essa eliminação não é, eu repito, o fato de negar o que é, mas, bem mais, colocar-se fora do
que nasceu, fora do que interage, fora do que aparece e desaparece.
É isso que vocês São.
 
Tenham a humildade de reconhecer que toda forma de conhecimento nesse mundo é apenas uma
vaidade e uma ignorância.
Não há outra escolha possível para o Absoluto.
 
Questão: a Alegria inefável e o Amor infinito fazem parte do jogo da consciência?
Sim.
O Absoluto é o que permite tudo isso.
Mas ele não é tudo isso: ele é bem mais do que tudo isso.
 



Em definitivo, e para redizer o que eu exprimi em numerosas reprises, aquele que é Absoluto com
forma, sabe-o, instantaneamente, porque ele perde todo o sentido de uma identificação a
esse corpo, a essa pessoa, a esse mundo e a toda consciência.
Aí está a Paz Suprema, e em nenhum outro lugar.
 
Questão: o que aconteceria se todas as consciências se tornassem Absolutas?
Mas vocês o são, todos, já, Absolutos.
Produzir-se-ia exatamente a mesma coisa que se produz quando você dorme.
Não há mais interação com esse mundo.
Esse mundo desaparece.
Ele é, por vezes, substituído pelo que vocês nomeiam o mundo do sonho.
 
Quando todas as consciências que interagem dormem, será que se pode efetuar uma ação?
Não: o mundo desapareceu para todas essas consciências no momento em que elas dormem.
O mundo resulta apenas da interação dos sonhos e de projeções de cada um, aos quais vocês dão
peso, aos quais vocês aderiram, até negar ou desconhecer seu estado real.
É isso que induz a noção de busca, acoplada ao medo.
 
Como o que jamais nasceu, o que não desaparecerá, jamais, pode ter medo?
Isso lhes mostra, justamente, que quando vocês ignoram, que vocês São, vocês procuram, vocês
creem procurar, vocês creem sofrer.
Aquele que para todos esses movimentos, todas essas manifestações (saindo desse saco mental,
como desse saco de alimento, como de toda consciência), percebe o que ele é.
 
Ele é Liberado.
Ele é o Conhecimento.
Todo o resto são apenas projeções.
 
Aquele que é Jnani não pode colocar-se a mínima questão sobre o sentido de sua identidade, sobre
o sentido de qualquer sofrimento, de qualquer mundo.
Ele É, ele ali está, mas ele não é concernido.
Isso não quer dizer que ele renunciou ao mundo, ele deixa esse mundo pelo que ele é, ele deixa
esse saco de alimento nutrir-se, ele deixa esse saco mental interagir, ele deixa o espectador olhar,
ele deixa o ator atuar, mas o fato de não ser mais identificado, muda tudo.
A única Paz está aqui.
Ela não está alhures.
 
Porque quer vocês sejam espectador ou ator, vocês serão sempre afetados, de uma maneira ou de
outra, pelo inicio e o fim do espetáculo e pelo conjunto de interações.
Aquele que é liberado não é mais afetado por isso, mesmo se isso se viva.
 
E aquele que é Absoluto não pode mais duvidar um segundo, nem colocar-se a mínima questão
sobre o «Eu Sou», sobre o limitado e o Ilimitado, sobre o Absoluto.
 
Em resumo, eu poderia dizer que a consciência é o que mascara o Absoluto, mas vocês são
livres de experimentar todas as consciências, mas todas as consciências não serão
Absolutas.
Elas aí estão incluídas, Ser, como não Ser.
 
Ser Absoluto (esse estado além de todo estado) confere Shantinilaya.
Shantinilaya não pode ser afetado por qualquer contingência, tanto desse corpo, como desse
mundo.
 
Certamente, há obrigações à forma, há obrigações à interação dos diferentes sacos, mas isso é
vivido sem qualquer identificação, sem qualquer possibilidade de alterar o Absoluto.
 
Questão: o Planeta Grelha faz parte do sonho? Ele provocaria esse estado de a-consciência
para a humanidade inteira?
O reencontro com a Luz Vibral é o reencontro com o que vocês poderiam nomear o Pai, ou a
Fonte ou o Espírito Santo.
É o reencontro com o Brahman.
Mas Brahman não é Parabrahman.
É simplesmente a reinserção na consciência de sua ilimitação como possibilidade de observação.
 
O Absoluto não pode vir: ele já está aí.



O Absoluto não é algo que venha ao seu encontro: ele já está aí.
O Absoluto não se importa com o Planeta Grelha, com a explosão desse planeta, com sua
alienação, com o desaparecimento de todos os universos, como de toda Dimensão.
 
Portanto, o que vocês nomeiam o Planeta Grelha, não é o Absoluto.
É o reencontro com a FONTE.
 
Questão: quando se está no estado de «ficar Tranquilo», haveria uma técnica outra, que não
de esquecer-se a si mesmo, para colocar a consciência em lugar nenhum?
A consciência apagar-se-á por si mesma.
Ela já se apaga quando você dorme.
 
Fora a consciência do sonho, será que sua consciência tem consciência, se posso dizer, do que
você fazia quando você dormia, fora do sonho?
Não.
 
Assim, portanto, a consciência observa, de onde ela está, o desaparecimento do corpo, dos
pensamentos, das emoções, mas ela está aí, ela observa.
 
Sair do observador é desmascarar o que sempre esteve aí, que jamais se moveu, que jamais se
manifestou, no sentido em que vocês concebem.
 
A própria ação de querer fazer cessar a observação, é uma reação.
Além do «ficar Tranquilo», quando o conjunto de sinais da consciência, do corpo ou do saco mental,
ou das emoções, ou de funções fisiológicas desaparece, quando a consciência, como foi dito há
pouco, perde-se, então vocês se encontram.
 
Mas querer agir no observador, na meditação, para nada serve.
É preciso deixar a fase, que vocês poderiam chamar de adormecimento ou de despertar pela
manhã, produzir-se.
O mistério, se posso falar assim, está aqui, no instante preciso em que a identidade desaparece no
sono, no adormecimento ou no acordar, quando o sentido da identidade não está ainda presente.
Aí está o que eu nomeei o Basculamento.
 
Questão: a Infinita Presença é também o Absoluto?
Se é a Infinita Presença é, portanto, qualificada.
Tudo o que é qualificado não pode ser Absoluto.
Há ainda um Observador que observa a Infinita Presença.
Portanto, o Absoluto é Absoluto.
 
Ele não é Absoluto ou Última Presença, enquanto há Presença.
Enquanto há «Eu Sou» não há Absoluto, mesmo se o «Eu Sou», como eu disse, possa representar
uma preliminar, mas isso não é uma obrigação.
Portanto a Última Presença nada tem a ver com o Absoluto, mesmo se haja, se posso empregar
essa expressão, lados que se aproximem.
O Absoluto não está no Ser, nem no não Ser.
Assim como o Absoluto não é nem a Unidade, nem a dualidade e nem a não dualidade.
Mas engloba tudo isso e é bem mais.
 
Questão: A que corresponde o fato de acordar à noite sem mais saber nem onde se
encontra, nem quem se é?
Como eu disse, quanto menos você compreende, melhor é.
A desidentificação, a perda do ilusório e do efêmero, induzida pela Luz (o que vocês nomearam o
Planeta Grelha), é já vivido em alguns momentos por vocês.
 
É quando vocês desaparecem, quando não sabem mais quem são, onde estão, em qual mundo
estão, que vocês se aproximam do que vocês sempre foram.
 
Sair de Maya, da ilusão desse mundo, não é propriamente dito, acordar em outra ilusão, mesmo a
mais ampla.
É, justamente, o momento em que você não compreende mais, o momento em que você não sabe
mais, que se produz a aproximação do que você É.
Nesses momentos de desparecimento pontuais, ou no momento do desaparecimento final, há a
possibilidade de restabelecer o que vocês São, no Absoluto.
 



Para o Absoluto que vocês São, não há diferença, nesse tempo que vocês vivem, entre ver
aparecer uma doença fulminante, do que acordar à noite sem mais saber quem vocês são, nem
onde estão.
Se vocês conhecessem um melhor modo de desaparecer da ilusão, então, vocês o teriam adotado.
Mas não há outro.
 
Questão: esses momentos são pontuais e, apesar do fato de que a consciência procure
estabelecer-se nesse estado, ela não consegue.
Mas a consciência não pode conseguir.
A pessoa ainda menos.
É, justamente, o momento em que você é Liberado da pessoa, que você é Livre.
Não é, jamais, uma pessoa que procura a Liberação, ela não pode, jamais, encontrá-la.
 
É, justamente, o que deve desaparecer, para Ser Absoluto.
 
O Absoluto não pode ser uma busca, nem mesmo um esforço, portanto, como você pode ali chegar,
uma vez que não há lugar algum a chegar?
Enquanto você crê que há um caminho ou uma distância, essa crença é efetiva.
 
Eu falei, longamente, da trapaça da espiritualidade, que representa apenas a materialização
da soma de medos, porque como aquele que é Absoluto poderia exprimir o mínimo medo?
O que tem medo é o efêmero, a pessoa, porque ela sabe que desaparecerá e ela gostaria,
efetivamente, de encontrar a Eternidade, mas nenhuma pessoa pode encontrar a Eternidade.
O que resta de sua identidade quando você deixa esse corpo e esse mundo?
Nada.
Então, como o que é efêmero, poderia ali chegar?
É Impossível.
 
É, justamente, na aceitação dessa impossibilidade para a pessoa, que há capitulação definitiva de
toda busca, de toda investigação, de toda procura e de toda ilusão.
Não antes.
 
Questão: é a mesma coisa se se olha em um espelho sem se reconhecer?
Mas você ali vê, no entanto, uma pessoa.
Portanto, não é isso.
O Absoluto não se importa com o espelho, quer ele ali se reconheça ou não, uma vez que,
justamente, o Absoluto é a ausência de qualquer reconhecimento possível.
 
Questão: por que viver experiências de deslocalização e, depois, nada mais?
Como você mesmo disse, são experiências.
Esses estados atingidos são, de algum modo, apenas recompensas, nada mais.
Uma vez que a experiência é vivida, uma vez que o sentido dela é integrado, para que lhe serviria
reproduzi-las?
 
A deslocalização permite dar-se conta de que vocês não são limitados a esse saco de
alimento ou mental.
De que há algo mais.
Isso foi muito bem explicado pelas Estrelas.
 
O objetivo de nossos encontros está bem além de trocar palavras e questões/respostas.
Deslocalizar-se os põem alhures, mas alhures não é o Absoluto.
Não pode haver regressão, não pode haver progressão: há eventualmente experiências.
Há eventualmente estados, mas nem as experiências nem os estados são Absoluto.
 
Questão: na Presença Final porque se desaparece apenas certo tempo?
O que explica que esse tempo seja definido, circunscrito?
Devido à presença de uma forma, que você não é, mas que está aí.
Esse saco tem suas necessidades.
 
Mesmos os Samadhi os mais longos têm um fim, a um dado momento, porque é preciso manter, de
uma maneira ou de outra, esse saco, mesmo se os espaços de manutenção, os intervalos sejam
muito longos, como por exemplo, para algumas Estrelas.
 
O Absoluto com forma não é o Absoluto sem forma e, no entanto, é o mesmo Absoluto.
No primeiro caso a consciência é, ainda, tributária de uma afetação.



No Absoluto sem forma, pode existir uma consciência, mas ela é livre de toda afetação, de todo
limite.
Mas o Absoluto sem forma pode representar o primeiro jogo da Criação, que é a Passagem de
consciência à a-consciência e de a-consciência à consciência, sem dificuldade, sem questão, como
uma evidência.
Mas quando uma forma está presente, aí onde vocês estão, é nessa forma que vocês estão.
Vocês não são essa forma, mas vocês estão aí.
 
Se preferem, o Ser é o Manto do não Ser, como para a cebola, mas vocês não são nem o
envelope da cebola, nem qualquer de suas camadas.
Do mesmo modo, vocês não são nem o Ser, nem o não Ser.
Vocês são o Absoluto que permite o Ser, como o não Ser.
 
Questão: o que vivem as pessoas atingidas da doença de Alzheimer está em relação com
os jogos da consciência, tais como você acaba de descrevê-los?
Mas toda doença, qualquer que seja, é uma expressão da consciência, ela também.
Simplesmente, de seu ponto de vista, aquele que tem problemas específicos, pode parecer-lhes não
ter consciência.
O que quer dizer que simplesmente sua capacidade de ação e de interação com o sonho comum
está alterada, mas ainda há a expressão de uma consciência, totalmente limitada, mesmo alterada.
 
Não pode existir correlação possível entre o Absoluto e qualquer doença.
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.
 
Então, Bidi saúda-os e diz-lhes até uma próxima vez.
_______________
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Bem, BIDI está com vocês.
E ele os saúda.
E vamos prosseguir, se quiserem, nossas trocas.
 
Questão: quais exercícios respiratórios de Yoga podem pacificar o mental e o emocional?
Existem inumeráveis deles.
Em cada Yoga são descritos exercícios que concernem à respiração e, mesmo, fora
do Pranayama.
 
Agora, considerar que o mental e o emocional, que fazem parte da Ilusão, devam ser acalmados,
mostra-lhe, já, que é a própria personalidade que quer agir contra ela mesma: isso é possível.
 
Mas, a primeira coisa a perceber é, exatamente, o que eu acabo de dizer:queixar-se de seu
mental, queixar-se de seu emocional traduz a implicação da pessoa nos processos
incômodos que são vividos.
A primeira coisa a realizar é, portanto, um distanciamento dessas emoções, dessas atividades
que não concernem, de modo algum, ao que você É.
Isso é o mais importante.
 
Em um segundo tempo você pode, efetivamente, utilizar o que bom lhe pareça, para agir sobre eles.
Mas dê-se conta de que agir sobre eles é, já, dar a eles certa forma de importância.
O Eu será, sempre, incomodado pelas emoções e o mental.
Mas isso prova, simplesmente, que a consciência está instalada nessa pessoa.
Há, portanto, uma identificação ao seu mental e ao seu emocional.
O que quer que você faça considere, agora e já, que eles não lhe pertencem: eles estão aí.
E, estando aí, eles se manifestam.
 
Aquele que superou as emoções não é insensível, mas olha, simplesmente, as emoções
nascer e desaparecer, sem retê-las, de modo algum, sem ser afetado por elas, de modo
algum.
Está claro, portanto, que você precisa reposicionar-se, no interior de si mesmo.
 
O que significa que o conjunto de sua vida foi, frequentemente, dirigido pelas emoções e pelo mental
(tanto nas alegrias como nas dores).
O que perturba é a alternância e as variações.
O que perturba é estar consciente de que algo é perturbado.
Mas o que será perturbado é, sempre, a pessoa.
 
Enquanto a tomada de distância, nesse nível, não é realizada, é preciso uma experiência importante
da meditação, como de técnicas respiratórias, para desincrustar-se de algo que dirigiu, o mais
frequentemente, a maior parte de vidas de pessoas.
Qualquer que seja a técnica, o mais importante não será, jamais, a técnica, mas,
efetivamente, ver, realmente, o emocional e o mental como o que eles são.
 
O distanciamento, a tomada de distância é preliminar a qualquer técnica, senão, você reforça, pela
própria dualidade: querendo agir sobre, você age contra.
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E, agindo contra, você se coloca, de imediato, em sua consciência, na dualidade.
  
O Absoluto em nada é concernido pelas técnicas concernentes aos diferentesO Absoluto em nada é concernido pelas técnicas concernentes aos diferentes
sacos da ilusão.sacos da ilusão.
A melhor coisa a verificar, por si mesmo, é constatar que, assim que você não nutre mais, assim
que você se distancia do que você É de emoções, como do mental, eles lhe aparecerão pelo que
eles são, ou seja, exteriores ao que você É, e sem qualquer consistência.
 
Toda emoção, toda sensação de ser invadido pelo mental representa, em definitivo, apenas o único
e mesmo medo: aquele do Desconhecido.

 ****
 

Questão: a virtude da Graça é transcender o mental, as emoções e, mesmo, o Si?
Eu diria, simplesmente, que a Graça o faz perceber sua Natureza, sua Essência e o Absoluto.
Quando a Graça está aí, não existe qualquer outro lugar possível para o emocional e o
mental.
 
Você não pode Ser e viver uma Graça, a Morada de Paz Suprema e manifestar ou perceber, ao
mesmo tempo, qualquer elemento de emoções ou do mental no que você É.
A Graça toma o lugar, todo o lugar.
 
Ela não luta contra o mental, ela não transcende o mental, ela o aniquila, totalmente.
A Graça não pode ser concomitante ou acrescentar-se, manifestar-se no mesmo tempo e no mesmo
espaço que as emoções e o mental: é um ou o outro.
 

***
 
Questão: na meditação, atingir um sono sem sonho, ao mesmo tempo estando consciente,
é aproximar-se do Absoluto?
Isso é Estar na Última Presença.
Quando você está aí, sem nada mais, quando, unicamente, há essa Paz e esse Contentamento,
sem visão, sem meditação, sem percepção, então, naquele momento, há a Infinita Presença.
Mas não se pode aproximar-se do Absoluto: ele Está ou não.
 
A grande diferença entre a Infinita Presença e o Absoluto com forma é que, na Infinita Presença,
há oscilações vividas como desagradáveis.
O Absoluto sem forma passa de um estado a outro, sem a mínima dificuldade.
 
O que você É, no Absoluto, não pode mais ser afetado, perturbado, incomodado por qualquer
atividade da pessoa.
O que quer que faça a pessoa, o que quer que faça esse saco, você continua no mesmo Absoluto.
O que não é o caso na Infinita Presença.
 
A meditação não permite ser Absoluto.
É, mesmo, a parada da meditação, para aquele que pratica, que cria o Absoluto.
A meditação concerne ao Si e, por vezes, ao Eu, infelizmente.
Mas o Absoluto não pode ser concernido por qualquer meditação.
O que não impede, é claro, de dar-se prazer, meditando.
 
Mas a meditação não permitirá, jamais, ser Absoluto, uma vez que, justamente, o Absoluto
É, quando há abandono do Si.
Portanto, como meditar no Si e viver o Si, meditando, e Ser Absoluto?
É impossível.
 
A investigação sobre quem você É, puxar à consciência os primeiros momentos de Unidade na
pequena infância são, efetivamente, mais importantes do que qualquer meditação.
A meditação, no fim de certo tempo, ou do hábito de prática, torna-se, sempre, um narcisismo
exagerado: a necessidade de contemplar-se nessa Paz.
É a Ilusão espiritual.
 
Até prova em contrário, ninguém, onde quer que seja, foi Absoluto com forma, no curso ou na
sequência de uma meditação.
O Si é realizável pela meditação, mas, certamente, não o Absoluto que é, justamente, o abandono
do Si.



A meditação é considerar que há um Eu e um Si.
E, portanto, a meditação permite encontrar o Si: é o Despertar, mas, em caso algum, a
Liberação.
 

***
 
Questão: como se pode aprofundar a tomada de consciência do coração do Coração?
É o momento no qual a Infinita Presença descobre, em Si, e para o Si, e pelo Si, que o Centro está
presente em todo lugar, que não há diferença entre tal Centro e tal Centro, porque, em definitivo,
são os mesmos Centros que é o Centro por toda a parte.
 
O coração do Coração é o instante no qual o abandono do Si é, se posso dizer, tocado: resta
vivê-lo.
É o momento no qual não há mais possibilidade, para a Consciência Unificada, para o Si,
possibilidade de ser identificado ao que quer que seja.
E há, portanto, uma desidentificação do Si, que se produz, também.
 
O Eu puxa tudo para o centro dele mesmo.
O Si faz irradiar, ao Centro, um elemento novo, no qual o Eu não está.
 
O Centro do Centro é o momento no qual o Si começa a não mais ser identificado ao centro de Si.
 
É isso o abandono do Si e a descoberta – ou a redescoberta – do centro do Centro ou coração do
Coração.
É naquele momento que se vive o Néctar.
 

***
 
Questão: é preciso tudo abandonar para reencontrar o Absoluto?
Quem disse abandonar quem quer que seja, exceto o Si?
O problema é um problema de ponto de vista e de identidade, assim como de identificação.
Assim que o ponto de vista muda, assim que você não é mais identificado ao que quer que
seja, então, o Absoluto está aí.
 
Mas você não pode bater-se contra o «eu», nem mesmo considerar combater o Si.
O Si desaparece pelo Abandono de toda reivindicação e de toda justificação.
 
Esse corpo, esse mental, essas emoções são efêmeros: deixe-os viver, eles nada lhe pediram.
Isso não corresponde, verdadeiramente, a tudo abandonar.
Abandonar-se não é abandonar coisas exteriores.
 

***
 
Questão: uma experiência de Unidade, vivida após ter obtido uma Graça, é um prelúdio à
Infinita Presença ou, efetivamente, é a Infinita Presença?
Os dois são possíveis.
Mas, geralmente, o que é característico de seu tempo, encarnado, é, justamente, essas
experiências de Presença ou de Infinita Presença, que sobrevêm pela Graça ou pelas primícias do
Abandono do Si.
 
Quer isso seja realizado pela ação do Si, por uma Comunhão com outros Planos ou por um momento
de angústia, o resultado é o mesmo: o Núcleo Imortal é localizado, ao centro do Centro.
 
É dessa fulgurância ou dessa Graça que são colocados marcadores ou localizadores que
necessitam, eles também, de desaparecer.
 

***
 
Questão: se se sente morrer, enquanto não se está doente, isso provém da passagem no
Abandono do Si?
Todas as condições são boas para a Luz, para empurrá-lo a reconectar-se ao que você É: como eu
disse, quer seja a impressão de morrer, uma angústia, uma Graça, uma Vibração, pouco importa.
A Luz agirá, pela maneira e pelo modo que é, para você, o mais adequado.
 
Em função do que disseram os Anciões, vocês passam de um estado a outro e, alguns, de um



estado a todos os estados.
 
Toda Passagem necessita de uma morte do antigo, do que é para existir na Eternidade,
mesmo se o Absoluto sustente e compreenda tanto o ser como o não ser.
Porque um e o outro – ser e não ser – são, sempre, definidos, um em relação ao outro,
manifestados ou não manifestados: isso não concerne, de modo algum, ao Absoluto.
Há uma ruptura, de algum modo.
 
Essa ruptura será, sempre, de seu lado, uma ruptura do efêmero, qualquer que seja o modo pelo
qual isso se produza.
Quer seja uma angústia, uma verdadeira doença (ilusória, ela também, mas que toca o saco), quer
esse saco esteja presente ou quer esse saco desapareça, como você verá, nada muda no que
você É.
 
Só o narcisismo de apego a uma identidade, a uma evolução espiritual – que é uma trapaça
– é o freio o mais potente ao que vocês São.
 
A Perfeição não é amanhã.
A Perfeição não é ontem.
A Perfeição nada tem a ver com esse mundo.
 
Esse mundo desaparece; é, aliás, o que vocês fazem na meditação, mas, aí, bem mais do que o
desaparecimento na meditação, eu diria que é um desaparecimento lúcido, aceito e Transcendido.
Tudo depende, efetivamente, desse mecanismo de aceitação, que precede o Abandono do Si.
 
Enquanto esses mecanismos, concernentes à consciência, não apareceram como evidentes, há
resistência ao que você É, ou seja, Absoluto.
 

***
 
Questão: o que pensar de uma situação na qual não se sabe mais quem se é, nem o que se
deve fazer ou não fazer?
Justamente, nada pense disso.
Porque, quem quer pensar algo a propósito disso?
O «eu».
 
Assim que há desidentificação, tal como você descreve, sobretudo, não pense.
Viva o que é.
É o que você É.
 
Justamente, assim que não há mais marcador, pessoa, identidade, ação, é naquele momento que
você É.
Portanto, sobretudo, nada pense disso.
Porque o pensamento não concerne ao Absoluto.
Ele concernirá, sempre, à Criação e à manifestação do ser.
 
Como eu dizia, a partir do instante em que você não compreende mais, a partir do instante em que
você não sabe mais a que se prender, assim que o mental não encontra mais explicação, então,
você, ali, É.
E o que chama esse estado, no qual o sentido da identidade desapareceu é, justamente, vivê-lo.
 
A prova é que, aqui, você sabe e exprime o fato de que você tenha vivido isso, a um dado momento:
isso prova, efetivamente, que você pode existir fora de toda Presença a você, de toda ação
nesse mundo.
 
É a diferença entre o sono e o que pode ser a Infinita Presença.
Nesses momentos, não pense: contente-se em viver o que está aí, é o que você É.
E não quando você pensa, e não quando você explica, e não quando você compreende.
 
É muito simples: a consciência é ávida de percepções, de experiências, de identidade, de união, de
Unidade, como de divisão e de separação.
O que você É é independente do jogo da consciência.
Se, a um dado momento, a consciência desaparece, não há mais identidade, mais pessoa, mais
ator, mais espectador.
É isso que você É.



 
***

 
Questão: o centro do Centro pode ser chamado o ponto zero?
Não.
O ponto zero pode, portanto, ser definido e localizado.
No limite, o ponto zero seria o momento do Absoluto ou Infinita Presença, que se dá conta do
Absoluto.
 
Querer encontrar um sentido às palavras que nós lhes damos, uns e outros – em Assembleia ou não
–, para fazê-lo colar à sua própria vivência ou à sua própria compreensão não o fará mover-se um
milímetro.
 
Ali mesmo é o mental, que tem necessidade de tranquilizar-se com o conhecido, com um ponto de
comparação.
Enquanto você compara, é o mental que elabora estratégias.
É isso que é preciso ver Claramente.
Tudo o que você pode dizer, tudo o que você pode comparar não é Absoluto.
 

***
 
Questão: a Última Presença deve ser vivida regularmente, ou o fato de tocar a Última
Presença basta, em si?
Em relação a quê?
Se você considera que há um objetivo, você se engana.
 
Quer a Absoluta Presença ou Infinita Presença seja vivida uma vez ou milhares de vezes, nada
muda ao que você É.
Pode haver, apenas, uma forma de autossatisfação, do Si, nutrida pelo ego espiritual.
Enquanto você não é Nada, você não pode Ser o Tudo.
 
Enquanto há uma Presença, o Absoluto não É, para você (cada saco é diferente).
 
Isso não é uma passagem: a Absoluta Presença, ou a Infinita Presença não é o Absoluto, portanto,
não é uma aproximação.
Alguns têm necessidade dessa experiência para Abandonar toda experiência.
Outros vão viver múltiplas vezes a mesma experiência, sem nada mudar na experiência.
 
Mas o conteúdo desse gênero de experiência não permite aproximar-se do que é inaproximável,
exceto pelo desaparecimento, exceto pelo Abandono do Si, pela Ação da Graça e pela aceitação do
desaparecimento.
 
Acolher a Luz, aceitar a Luz não é a prova de que vocês se tornaram Luz.
Há um desenrolar temporal – e vocês o têm vivido – de recepção da Luz, da Consciência, do
despertar do Si.
 
Mas Ser Absoluto com forma é ver, claramente, que esse desenrolar era uma peça de teatro.
É o momento em que você diz: «basta».
É o momento em que você chega a essa noção de maturidade, na qual que você concebe e
apreende, perfeitamente, que nenhuma experiência, em definitivo, leva a lugar algum, a não
ser para manter uma forma ou outra de consciência.
 
Mas você é livre para prosseguir as experiências ao infinito.
Mas o infinito não é o Absoluto.
 
O Absoluto não resulta de uma acumulação de experiências ou de uma intensidade de experiência.
 
Ser Absoluto é sair da pessoa, de toda personalidade, de todo Si, de todo marcador, porque tudo
isso foi percebido e vivido como efêmero.
Uma sucessão de efêmeros não fará, jamais, a Eternidade, de qualquer modo que seja.
 

****
 
Questão: viver estados de Dissolução corresponde a viver o Absoluto?
Você não colocaria a questão.



Aquele que é Absoluto sabe-o, instantaneamente.
 
Ele não se coloca a questão de saber se tal desaparecimento ou tal experiência é isso, o Absoluto.
Porque o Absoluto não pode deixar lugar para qualquer dúvida e para qualquer interrogação quando
você ali está.
 
Lembre-se: você saiu do personagem, você saiu da cena de teatro, você saiu da poltrona do
observador, você saiu do teatro e você se apercebe de que não há teatro.
Isso passa de qualquer comentário e de qualquer interrogação sobre o que É.
 
Todas as experiências que vocês fazem e que lhes foram desenvolvidas – pelos Anciões, pelas
Estrelas, pelos Arcanjos – aproximam-nos da Absoluta Presença, aproximam-nos do Si.
 
Mas Viver a Liberdade e Ser Liberado é superar tudo isso, não como uma rejeição, mas, eu repito,
indefinidamente, como uma mudança de olhar.
 
Questão: passar de um ponto de consciência para um momento de a-consciência,
refutando esse ponto de consciência, é uma experiência de Absoluto?
Mas não pode haver experiência de Absoluto.
Você É ou não.
Não é, em caso algum, uma experiência.
É uma certeza.
 
Bem mais do que uma convicção, bem mais do que uma fé.
Você reencontrou, inteiramente, o que você É.

O Absoluto não será, jamais, uma experiência, jamais, um estado.
Tudo isso participa, como você diz, de uma experiência.
As experiências concernem ao Si.
Elas são inumeráveis.
 
Se, quando de uma refutação, há experiência, se a experiência é mantida, onde quer que você
esteja – no Eu, no Si ou em lugar algum – então, o Absoluto está aí.
 
O Absoluto não pode ser confundido com qualquer experiência.
O que você sabe é que, quando você é Absoluto com forma, você passa, à vontade, no Eu, no Si,
sem nada alterar do Absoluto.
Isso não corresponde a experiências.
 

***
 
Questão: é o Si que diz: «basta»?
Isso nada muda: quer seja o Eu ou o Si, há esse recuo – se posso dizê-lo assim – necessário.
É naquele momento que, frequentemente, pode sobrevir a angústia do desaparecimento da própria
consciência.
 
Na realidade, o Eu, o Si ou o observador continuam aí, mas é você que saiu disso.
Será que, quando você sai do teatro e que você se apercebe de que o teatro não existe, será que o
que atua na cena, de algum modo, desapareceu, contudo?
Não.
Vocês estão, ainda, aí, onde vocês estão.
 
Mas isso é vivido pelo Eu ou pelo Si, efetivamente, como uma aniquilação e uma angústia, por
vezes, extrema.
Mas isso lhe prova, justamente, que você está mudando de ponto de vista, naquele momento: ou
seja, que você sai da experiência para entrar na Verdade.
E, quando você entrou na Verdade, em sua Verdade, isso não dá qualquer dúvida.
Porque todas as experiências vividas, tudo o que é vivido ao nível do Eu não pode alterar o que
você É.
 
Antes, você estava submisso ao corpo, submisso ao jogo da Ação/Reação, você descobre a Graça
e você se apercebe de que tanto um como o outro não são a Verdade, mas que um afasta-o disso e
que o outro, efetivamente, pode realizar, de modo aparente, uma aproximação.
 
Mas, quando você é Absoluto, você se apercebe de que a aproximação jamais existiu.



Isso sempre esteve aí.
 

***
 
Questão: a angústia do Choque da Humanidade pode provocar esse reconhecimento do
estado de Absoluto?
Mas o que é a angústia, se não é uma projeção de seu mental, porque você define a angústia do
Choque da Humanidade?
 
Aquele que o espera, prepare-se.
Aquele que sabe que vai morrer, de uma doença longa e dolorosa, tem o tempo de preparar-se para
sua morte.
Aquele que morre, em uma vida normal, por desaparecimento brutal do saco, percebe, sempre, que
está morto?
Não.
 
Mas o que é que está morto?
O Saco.
O que é que subsiste, durante um tempo?
O que é nomeado: emoções, mental, pensamentos, ideias.
 
As condições dessas emoções, desse mental, dessas ideias condicionam – vocês compreenderam
– aquilo a que vocês são confrontados, ou seja, o que vocês criaram ou descriaram.
 
A angústia não pode ser definida como uma apreensão de algo a vir.
Eu diferencio, formalmente: a angústia do desaparecimento – quando da experiência do Si ou do
desaparecimento – não é uma projeção desse desaparecimento.
 
O medo é uma secreção desse saco, a angústia também, mas a angústia, real, vivida no momento
em que um evento determinado está aí.
Mas não a projeção do mental sobre um evento a vir.
Mesmo se você tenha medo da morte e se você tem uma angústia real da morte, você não sabe
quando vai morrer, exceto se anunciam uma doença que põe em jogo sua própria vida.
 
Então, aí, você começa a colocar-se a questão da angústia de seu desaparecimento, mas porque
você a vive, não porque você projetou.
É toda a diferença.
 
A angústia de que eu falo não é, unicamente, uma secreção de uma projeção, mas a
secreção de uma vivência, que vai abater – pelo menos, é seu ponto de vista – o Eu.
E que faz desaparecer o Si, o que é intolerável para o Eu, como para o Si.
 
O Absoluto não é, no entanto, o resultado de uma angústia, mas, efetivamente, apreender e viver
que essa angústia, projetada ou real, não tem qualquer sentido.
Justamente, porque ela é projetada ou vivida.
Ver isso pode ser chamado: um passo para a Liberdade.
 
Não temos mais perguntas. Agradecemos.
 
Então, eu saúdo todos os seus sacos e eu saúdo, sobretudo, o Absoluto que vocês São.
E eu lhes digo: até nossas próximas conversas e trocas.
 
 

****************
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E bem, BIDI está com vocês, eu os saúdo.
Nós iremos, se vocês bem o quiserem, prosseguir nossas trocas e eu os escuto.

***

Pergunta: dores intensas nas costas, no nível das Portas, é consequência de algo que se instala?

Tudo o que atinge este saco de comida não me concerne de modo algum.
Naturalmente que existem respostas à sua pergunta, mas quem coloca a questão?

O que, em você, tem necessidade de identificar, de notar, de definir, de localizar, de compreender?
É preciso entender que enquanto existir uma interrogação com relação a este saco, mesmo através de

aspectos nomeados Vibratórios ou energéticos, qualquer que seja o elemento referido (que vocês chamem
isso de Kundalini, que vocês chamem isso de Shakti, quaisquer que sejam os nomes existentes, no nível de

realidade), isso não se refere de nenhum modo ao que vocês são, na realidade.
Eu lembro que não existe qualquer solução de continuidade entre a Unidade e o Absoluto, mesmo em meio a

uma forma.
O conjunto dos mecanismos (denominados Vibratórios, vivenciados de diferentes modos, hoje, como antes no

passado), não tem qualquer realidade fora do que vocês vivem nesse tempo.
O que é para viver é para viver.

A procura do sentido do que é vivenciado irá sempre traduzir a interrogação da consciência.
Que ela esteja separada ou unificada nada muda: qualquer consciência é apenas uma projeção.
Enquanto existir uma consciência, qualquer que seja, vocês não podem estar na a-consciência.

Dessa maneira, então, eu o convido a superar a procura do sentido, e é mais preferível entrar na vivência do
instante além de todo sentido buscado pela própria consciência, porque não há outro modo de ser Absoluto.
Enquanto a consciência existir, há uma forma de outra projeção, e então de percepção, e então de sentido,

qualquer que seja.
Mas qualquer que seja o sentido, enquanto não houver processo de tranquilidade, de meditação, se vocês

quiserem, enquanto houver um observador, não há Absoluto.
Independentemente do que se instala ou não.

Naturalmente, existem leis próprias deste saco e da interação deste saco com a consciência, que esta
consciência esteja separada, em relação à pessoa, ou Unificada, isso não muda o sentido.

Toda explicação, toda procura de sentido apenas faz projetar a consciência, qualquer que seja, ainda mais
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longe do Absoluto.
O Absoluto contém a consciência.

Eu os lembro de que é o Centro, presente em todos os pontos e em todos os lugares, que não tem o que fazer
de qualquer projeção.

É o que jamais apareceu, o que jamais irá desaparecer, e isso é o que vocês São, na Verdade.
Colocar, colocar-se no ponto de vista do sentido e da explicação, apenas irá sempre fazer tranquilizar o mental,

o ego, a pessoa, mas em nada se refere ao Absoluto que você É.
A única maneira de apreender, além do mental, o que significa, além de todo sentido, o que é vivenciado, é

fazer desaparecer o próprio observador que observa o que é vivenciado.
Eu não irei retomar o exemplo do teatro, mas é assim, enquanto observador, você me perguntaria por que, no

palco do teatro, tal pessoa sente tal coisa.
Ou, eventualmente, porque o observador sente tal coisa.

Eu o convido então, e eu convido vocês então, de maneira cada vez mais insistente, a superar a observação do
que quer que seja.

Porque, enquanto vocês observarem, enquanto vocês perceberem, enquanto houver consciência, há interação
em meio a uma camada do real ou a uma camada da cebola que não é uma cebola na sua totalidade.

Sentir uma dor neste local deste saco traduz, é claro, a interação entre a consciência limitada e a consciência
dita unificada.

Mas uma como a outra não são Absoluto.
Lembrem-se de que todo conhecimento é apenas ignorância.

O verdadeiro conhecimento ia reconhecer isso.
Porque ele sabe que tudo o que é observado, mesmo de maneira importante, como um processo nomeado

espiritual, como o despertar da Kundalini, é apenas um espetáculo que não leva a parte alguma, porque ele se
dirige a este mundo.

Enquanto você não tiver encontrado o que você É, antes de qualquer sentido de uma identidade, qualquer que
seja (ou seja, uma localização e uma projeção da consciência), você não pode estar tranquilo, e ainda menos

Liberado.
Porque o que você É, é Liberado, de toda Eternidade.

Lembrem-se: isso jamais é uma pessoa ou um ego que está liberado, mas é bem vocês, o que vocês São, que
é Liberado do ego, da pessoa.

Aí também, é uma questão de ponto de vista, mas esse ponto de vista não é uma opinião, nem mesmo um
posicionamento da consciência, mas sim, realmente, o que você É, na Verdade.

Eu irei finalizar dizendo que toda percepção apenas está ligada a uma modificação de equilíbrio.
Que isso seja a deslocalização do corpo, a deslocalização de uma ideia, a deslocalização do que quer que

seja, tudo isso apenas traduz uma projeção da consciência, em meio a um efêmero.
É preciso superar a noção de movimento, a noção de percepção, a noção do próprio sentido do que é

vivenciado.
Esse é, seu eu puder nomeá-lo assim, o estado mais indispensável, porque encontrar este estado de

Imobilidade (o que você É, na Verdade), dá sentido e explica, além do mental, as razões de existir ou de não
existir tal manifestação.

Mas não façam da manifestação, mesmo do despertar da Kundalini, uma finalidade.
Porque vocês irão se enganar, nesse caso.

Quem busca?
Quem procura?

É a consciência que observa, que separa ou que unifica?
Existe um ponto onde você está presente, em todos os pontos.

É nesta localização (que está além de todo lugar e de todo ponto) que você vive o que você É.
O que você É não pode, de forma alguma, ser conhecido, qualquer que seja a percepção ou o conhecimento

do que vocês conheceram.
Isso é impossível.

***

Pergunta: a compaixão tem um lugar no Absoluto?
O Absoluto é a compaixão, mas não a compaixão expressa do ponto de vista do ego, da pessoa ou deste

mundo.
A compaixão refere-se a uma consciência e a uma outra consciência e a uma transferência que ocorre desta

consciência, para uma segunda consciência, e naturalmente, da segunda, para a primeira consciência.
Há, portanto, movimento.
Há, portanto, percepção.



Isso não faz, de maneira alguma, mudar o ponto de vista e não se refere, de maneira alguma, ao Absoluto, que
contém o Tudo, o Nada, o conjunto das experiências, o conjunto das consciências, a FONTE, tudo o que é

efêmero.
Mas se o seu ponto de vista se colocar somente na expressão da compaixão, da empatia, do carisma, e

mesmo do amor, no sentido da pessoa, isso nada resolve.
O que subtende e sustenta o Absoluto é o Amor, o Éter, o que transporta o Amor e o Éter (em sua forma

harmoniosa ou desarmoniosa) refere-se à consciência.
O Absoluto nada pode experimentar.

Ele não está, no entanto, ausente, mas, muito pelo contrário, totalmente presente à Verdade Última: é o estado
de Jnani, o estado de conhecimento, que reconheceu que todo conhecimento deste mundo, onde vocês

estão, apenas representa, em última análise, uma Ilusão, uma verdade volátil, que não tem qualquer sentido em
meio ao que você É.

O Absoluto, se eu puder dizê-lo assim, reconhece-se ele mesmo.
E não pode existir, em meio a um Absoluto com forma (mesmo manifestado em uma pessoa ou em um

Coração), interrogação sobre o estado Último que é vivenciado.
O Absoluto com forma, o Jnani, observa a compaixão, observa o desenrolar da consciência, mas pode

também passar de toda observação imergindo-se na Morada da Paz Suprema que, é claro, é uma compaixão
que eu qualificaria de total, que não tem necessidade de ser expressa e manifestada para com outra

consciência, mas, muito mais, para o conjunto das consciências.
Há então uma despersonalização, na Shantinilaya, que os coloca em estado de completitude.

Esta Infinita Presença ou Completitude procede sozinha, a partir do momento em que o observador
desaparece, e em que então a consciência desaparece, e os coloca de imediato no Parabrahman, neste

Absoluto e neste Último, que, eu os lembro, jamais se moveu, jamais se deslocou, jamais apareceu, e jamais
irá então desaparecer: é o que vocês São.

Somente a Ilusão da atribuição a uma forma, somente a Ilusão de ser uma consciência, tem, de algum modo,
desviado vocês do que vocês São.

***

Pergunta: e sobre a doçura em meio ao Absoluto?

A doçura é diferente para cada um.
Cada um tem uma escala de valores própria referente tanto à doçura, como ao Amor, como à Verdade, como à

Ilusão, como à mentira.
Cada um, cada pessoa, em meio a um saco, tem a sua própria escala.

A sua escala é em função do quê?
Das suas experiências, e então da sua própria consciência.

Na Shantinilaya (que foi traduzida por Morada da Paz Suprema) há apenas lugar para o Absoluto.
Não podemos dizer que o Absoluto seja preenchido (ou desprovido) de doçura, não podemos dizer que ele

seja pleno (ou vazio) disso, já que ele está muito além de tudo isso.
O desejo mesmo de doçura, como o desejo de amor, neste mundo, apenas faz traduzir a falta, porque aquele

que é doce jamais coloca a questão da doçura.
Aquele que é violento jamais coloca a questão da violência.

A doçura, como a violência, são apenas colorações da consciência, certamente, definidas como agradáveis ou
desagradáveis, mas se referindo apenas ao efêmero.

Enquanto houver identificação a este saco, enquanto a refutação e a investigação não forem completadas, é
claro, colocar-se-á a questão da compaixão, da doçura, da Vibração emitida, da Vibração recebida, da

consciência percebida.
Mas, em caso algum, isso se refere ao Absoluto.

Vocês apenas podem se exprimir, neste mundo (e então manifestar uma consciência, inscrita em um corpo),
se vocês mesmos conhecerem esse princípio da falta, esse princípio da ausência, que os leva a buscar a

doçura, o amor, a violência, a amizade.
Não importa.

Enquanto vocês considerarem isso como verdadeiro, vocês estão na procura.
Mas aquele que procura mostra, dessa maneira, a sua ignorância no que ele É.

Porque o que você É, você o É.
Você não pode então buscá-lo, nem na doçura, nem na completitude, nem na incompletitude de quem quer que

seja, ou do quer que seja.
Porque você irá sempre fazer, através disso, exprimir um movimento de uma procura, ligada a um vazio ou a

uma plenitude.
Enquanto este tipo de procura e de buscar existir, o Absoluto não é revelado.

Eu os lembro de que o Absoluto não pode, de forma alguma, ser qualificado porque, assim que houver



qualificação, emoção, definição, sentido, há projeção, há consciência.
E enquanto a consciência estiver presente, qualquer que seja, ainda uma vez (separada ou Unificada), isso

estritamente nada muda no problema da própria consciência.
Enquanto houver movimento, vocês não são o que vocês São, qualquer que seja esse movimento.

O movimento traduz uma procura, qualquer que seja, que isso seja no saco de comida ou no saco mental.
É justamente isso que vocês devem perceber antes de se desviar, até mesmo, desta percepção.

É o exemplo que eu expressei, em várias ocasiões, com relação ao palco do teatro, ao espectador, ao próprio
teatro e àquele que saiu de tudo isso.

Dito de outra maneira, a consciência pode ser sem fim, sem, no entanto, jamais aguardar qualquer Absoluto.
Nenhuma consciência, nenhuma Vibração pode levá-los a ser o que vocês São.

É justamente o que alguns Anciãos nomearam a maturidade espiritual que os faz viver e compreender, além do
mental, a estupidez e inépcia de qualquer procura.

Vocês não podem buscar o que vocês São, uma vez que vocês já São isso, desde sempre.

***

Pergunta: se nós éramos Absoluto, qual foi então o interesse de toda criação da Ilusão?

Observar você mesmo.
São os jogos da criação e da manifestação, quaisquer que sejam o que vocês nomeiam as Dimensões.

É um jogo de papeis, mais ou menos agradável, mais ou menos detestável, mas que não leva a parte alguma.
A Ilusão é justamente acreditar em alguma evolução.

O que é perfeito não pode evoluir.
O que vocês São, o É, desde sempre.
Somente o ego crê em uma evolução.

Somente o conhecimento daquele que ali acredita, o faz perceber um sentimento de evolução.
O que vocês São não tem necessidade de tempo.

O que vocês São não tem necessidade de experiências.
Acreditar que vocês precisam experimentar (ou evoluir) é uma ilusão da pessoa, de um conjunto de pessoas,

de uma comunidade de pessoas, ou de um próprio mundo.
Enquanto vocês estiverem encadeados nesse princípio temporal de evolução, vocês não podem ser Livres.

Ora, o que vocês São, É a Liberdade.
O interesse apenas se define para a consciência, qualquer que seja a sua forma de manifestação.

Para o Absoluto que vocês São, isso estritamente não tem qualquer interesse, qualquer vantagem, qualquer
objetivo, qualquer finalidade, exceto manter, permanentemente, a roda da Ilusão ou o Samsara.

Esta roda jamais cessa, porque vocês a alimentam.
Vocês estão em um sonho comum, que não tem qualquer realidade absoluta, qualquer substância, embora

vocês tenham a percepção diametralmente oposta disso.
Mas, para realizar isso, para Ser este Absoluto, é já preciso aceitar mudar de ponto de vista, refutar todo o

efêmero, ter feito a sua investigação.
E a sua maturidade irá chegar à conclusão de que tudo isso é apenas um erro, alimentado por um sonho

comum e por leis que nada têm a ver com o que vocês nomeiam a Graça.
Isso é uma armadilha.

***

Pergunta: é importante Ser Absoluto no momento da grelha planetária?

O Absoluto, que você É, não tem o que fazer da grelha planetária.
Eu vou fazê-lo compreender, através de imagens.

Eu vou tomar outra imagem: há uma marionete que se mexe graças a fios.
Há uma mão que segura os fios.

Aqui, sobre este mundo, você é uma marionete.
Vocês não veem nem os fios, nem a mão, nem o que está além da mão que mexe a marionete.

E vocês são a marionete.
Chega um momento, um tempo (que dá a impressão de uma linearidade), em que vocês percebem os fios e a

mão.



O que acontece, naquele momento?
Como para o teatro, vocês tomam consciência de que vocês não são nem a marionete, nem os fios que fazem

movimentar a marionete,
Mas não se deve parar aí.

O que está chegando, com a grelha do planeta, como lhes disse aquele que vocês nomeiam o Comandante
(ndr: O.M. AÏVANHOV), é o retorno do Éter Primordial, do Fogo Original, do Fogo do Amor, que é uma

qualificação e um qualificativo da manifestação d’A FONTE.
A grelha do planeta corresponde à Unidade, à A FONTE, à Luz.

Mas enquanto vocês não estiverem Despertos ao que vocês São (que está além d’A FONTE), vocês não são
Livres.

A grelha do planeta é a reminiscência, não do Absoluto, mas d’A FONTE.
Enquanto vocês viverem este acontecimento como exterior a vocês ou como interior neste saco, vivendo em
alguma parte (como no Coração, na Kundalini, no chakra coronal ou em qualquer que seja o chakra), vocês

ainda estão em distanciamento.
Vocês veem os fios que queimam e a marionete que cai (que não é mais animada), mas vocês nada são de

tudo isso porque vocês existem ainda em uma projeção.
Todo problema vem da manutenção do efêmero.

O Absoluto não é A FONTE.
O Absoluto contém (se eu puder dizê-lo assim) A FONTE.

Eu diria que A FONTE se manifesta e se revela graças ao Absoluto.
O que acontece, nesse momento, em vocês, como sobre a Terra, como no que vocês nomeiam profecias,

realizações, manifestações, quaisquer que sejam, são apenas jogos da consciência.
O Absoluto não é uma consciência.

Algumas consciências, inscritas em um saco de comida, na oportunidade de um movimento diferente, de uma
transformação em um meio, sob a ação do Fogo, desencadeiam um deslocamento e, então, um movimento.
Por vezes esse movimento pode aparecer como uma retração, uma sideração que pode, efetivamente, fazer

desaparecer a consciência e, então, Ser Absoluto.
O interesse apenas se define em relação à consciência.

Mas se você expressar isso, isso mostra simplesmente que o seu ponto de vista é aquele da pessoa.
Porque o Absoluto não tem o que fazer do que se torna este mundo, este saco de comida ou mental.

Ele não está mais concernido por isso.
A Morada da Paz Suprema não pode ser alterada por qualquer modificação do ambiente, do mundo ou, até

mesmo, deste corpo.
É sempre o ego que aspira a ser Liberado.

Vocês, vocês não têm que Ser Liberados, a partir do momento em que vocês saírem do jogo da consciência.
Porque dizer “Ser Liberados” é, então, admitir que vocês não sejam Livres.

Tudo vem, simplesmente, da localização da sua consciência, ou de uma consciência, na marionete, nos fios, no
palco do teatro, ou na poltrona do espectador, ou então fora de tudo isso.

Mas um movimento brutal, violento, resulta (pelo fenômeno de contração ou de sideração) na escapada para
fora da consciência.

Naquele momento, o Absoluto com forma está presente.
Ele sempre esteve.

Isso não é um objetivo para realizar, para concretizar, mas é simplesmente Ser o que você É, além de toda
forma, de toda identidade, de todo mundo, de toda Dimensão.

Um dos Anciãos explicou para vocês o jogo da Luz, o jogo da Sombra e da Luz, da projeção da Luz através de
uma forma (ndr: ver as intervenções do IRMÃO K na coluna “mensagens a ler”) (1).

O sofrimento deste corpo, o fim deste corpo apenas se refere à consciência que está inscrita dentro dele.
Mas a partir do momento em que a consciência não está mais inscrita dentro e se torna então Unificada,

manifestando a Presença ou mesmo a Infinita Presença, o único obstáculo ao Absoluto é o próprio observador.
O observador tem necessidade de sentir, de Vibrar.

É quando isso desaparece que você É Absoluto.
Naquele momento, você passa de um estado a outro sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade e,

sobretudo, você jamais se coloca a questão do que você é, do que você será ou do que você foi, porque isso
apenas se refere à pessoa e nada mais.

***

Pergunta: o Absoluto se revela quando a Merkabah desce até o coração?

Isso pode ser possível, mas não é uma consequência.



O que vocês nomeiam, movimento de forma, de Vibração, de um local para outro deste corpo, refere-se, é
claro, à consciência Unificada.

Mas o Absoluto não é isso.
A Ascensão, como vocês a nomeiam, ou a morte, ou o aparecimento neste mundo pelo nascimento,

estritamente nada muda para a natureza de vocês.
Novamente, é o ponto de vista.

Enquanto você se colocar na pessoa, você se pergunta sobre o futuro desta pessoa ou desta consciência.
Mas você não é nem esta pessoa, nem esta consciência manifestada.

Você está além disso.
Eu repito, neste dia, pela terceira vez: jamais é você que é Liberado, enquanto ego, mas é o que você É que é

Liberado do ego, e então da influência do saco de comida, ou mental.
Quando você é Liberado da influência do saco de comida, ou do saco mental, quando você é Liberado da

própria consciência, então você descobre, realmente, o que você É.
Não pode existir, naquele nível, qualquer dúvida.

Isso não é nem uma certeza, nem uma evidência, ainda menos um sentido ou um significado, mas, sim, a
integralidade do que você É.

***

Pergunta: como pode ali haver Absoluto com forma já que a forma se acompanha de uma localização da
consciência?

Aquele que é Absoluto com forma está consciente de que existe um corpo, uma atividade do pensamento, uma
história.

Mas ele não é mais identificado a tudo isso.
O maior problema que vocês abordam, desde vários meses, refere-se unicamente a isso.

É o seu ponto de vista que é falso.
Vocês não podem conservar o ponto de vista de uma pessoa, de um ego, ou de um Ser Desperto para a Luz,

e ser o que vocês São.
Isso é impossível.

A questão, mesmo colocada deste modo, mostra que ela tenta compreender como não estar localizada,
enquanto estando em uma forma.

Eu lhe responderia: “saia desta forma”.
Não em uma quimera, não em uma fuga, não em uma projeção, mas cessando toda consciência.

E aí se revela o que você É, sem qualquer dificuldade, sem qualquer interrogação, sem qualquer dúvida, sem
qualquer projeção e sem qualquer ilusão.

Mas enquanto você não for este Absoluto, como você pode sê-lo quando você próprio não vivenciou isso,
enquanto realidade Última, como única verdade?

Absoluto com forma, ou sem forma, estritamente nada muda.
Simplesmente, aquele que mudou o seu ponto de vista (porque a sua consciência está inscrita em uma

pessoa, em um saco), ele, vive o Absoluto, qualquer que seja o futuro deste saco, qualquer que seja o futuro
desta forma, deste corpo, como deste mundo.

Isso não é uma rejeição da vida, mas, muito mais, entrar na Verdadeira Vida e não do reflexo da vida.
Vocês tomam o reflexo por Verdade.

O Absoluto não é nem uma questão de forma, nem de consciência, qualquer que seja.
Eu distingui Absoluto com forma, de Absoluto sem forma, por razões didáticas.

Mas aquele que descobre o que ele É, de toda Eternidade, não é mais afetado por este corpo, por qualquer
interação deste mundo, mesmo se ele puder ali jogar.

Mas ele está consciente de que é um jogo, de que isso não é a Verdade.
Ele não está mais submisso nem à sua própria forma, nem à sua própria consciência.

O problema vem do fato de que vocês definiam tudo em relação à consciência.
Ora, efetivamente, tudo pode se definir através da consciência, mas não o Absoluto.

Ser Absoluto com forma é desaparecer de si mesmo.
É o Abandono do Si.

É aceitar desaparecer, na totalidade.
O que não quer dizer pôr fim, de uma maneira qualquer, a este saco ou a esses sacos, mas, realmente, não

mais ali estar identificado, nem localizado.
Naturalmente, o ego e a consciência vão acreditar que isso é a morte, porque efetivamente, isso é a morte

deles.
Mas a morte deles não significa a morte de vocês.



Mas a morte deles não significa a morte de vocês.
Quem morre?

O saco de comida.
Quem morre?

As ideias, os pensamentos.
Mas o que você É não pode morrer, nem mesmo nascer.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então BIDI saúda vocês.
E nós iremos viver, juntos, além da percepção, além do seu saco, além das suas Vibrações, o que se tem no

centro do Centro, longe de todo movimento, de toda localização e de toda consciência.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nada observem, nada façam.
Como lhes disse UM AMIGO: “permaneçam tranquilos”.

Desapareçam de vocês mesmos.
Nada observem.
Nada decidam.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Como lhes disse um outro Ancião, aceitem ser Nada, para Ser Tudo, além do Tudo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Se vocês se esquecerem de vocês mesmos, enquanto forma, enquanto história, enquanto memória, enquanto
identidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

E bem BIDI lhes diz: até logo e até uma próxima vez.

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

1 – Mensagens do IRMÃO K
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1643

14 de outubro de 2012
(Publicado em 15 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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E bem BIDI está com vocês.
Eu os saúdo e nós iremos dialogar.

Eu os escuto.

***

Pergunta: por que eu sempre fico atacado com a sua expressão?

Porque existe, em você, uma necessidade de compreender e, como eu o disse, o que eu expresso não é para
compreender.

Eu lhe proponho então para você dormir completamente: é a única maneira que, o que lhe resta de
personalidade, não possa fazê-lo reagir.

A vibração da minha voz abre algumas portas e, como muitos o constataram, o que é essencial, no tempo da
escuta, não é uma compreensão.

Eu o lembro de que você não pode compreender o que você É.
Assim, o que se opõe ao que você É, no nível da sua pessoa, pode traduzir-se por uma raiva, uma rejeição,

uma negação ou, como você o diz, por um riso nervoso.
Passado esse estágio, a partir do momento em que houver uma forma de aclimatação ao que eu expresso,

então, naquele momento, pode realizar-se o que deve se realizar, em você.
Não esqueça que o Amor, que vocês nomeiam Vibral, não é dirigido aos sentimentos humanos e, ainda menos,

à pessoa, mas ao que se têm atrás da pessoa.
Será que o espectador que assiste ao espetáculo irá ver um ator para perguntar-lhe como ele fala?

O melhor modo de aperceber-se do espetáculo e do espectador é, então, sair do teatro.
Esses mecanismos acontecem, exatamente, no Interior de vocês.
Eu já exprimi que o adormecimento é a prova do que se desenrola.

Qualificar o amor (através de uma voz, através de uma atitude, através de uma sedução) é próprio das pessoas.
Superar a pessoa é não mais atuar nesses jogos.

Enquanto você estiver sujeito ou submisso a qualquer reatividade, o que irá se expressar será sempre a
pessoa.
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É por isso que eu disse que o fato de adormecer era certamente a melhor maneira de aproximar-se do que
você É.

 Dessa maneira, então, ao invés de se colocar a questão da minha voz, pergunte-se o que ri, em você.
O que dorme?

O que está em parte presente?
Observe, realmente, o que emerge, naquele momento, e você terá as próprias respostas.

O que você exprime traduz uma forma de apego moderado aos modos de expressão, às intenções, aos
comportamentos, que você reflete através do filtro da pessoa, como amor ou como outra coisa.

Mas o Amor Vibral não é isso.
O Absoluto, ainda menos.

***

Pergunta: se você recomenda dormir, por que então fazer perguntas?

Há sempre quem não durma.
Porque, se todos vocês dormissem, a Ilusão não existiria mais.

O que eu nomeio sono é o que lhes permite, justamente, compreender que o que vocês São nada é do que
fica acordado, nada é do que se exprime, e nada é do que se manifesta.

Quando vocês dormem (além dos sonhos ou dos pesadelos), vocês se lembram de que vocês dormiram,
exceto olhando para o relógio?

O que aconteceu durante esse tempo?
E bem, o mundo não existia mais, para vocês: nem marido, nem mulher, nem filhos, nem problemas.

E, no entanto, vocês desapareceram?
O que desapareceu foi o mundo.

Não vocês.
O sono é um meio, por exemplo, de aproximar-se do que você É.

Eu especifico, como eu tive muitas vezes a oportunidade de dizê-lo, aqui, como comigo, quando eu recebia as
pessoas: os momentos mais intensos eram aqueles em que não havia nem questão, nem resposta.

Como uma suspensão do tempo, no sono.
E quando nós chegávamos, nós todos, a dormir, tudo era transformado.

Então vocês podem qualificar isso: vocês podem chamá-lo de Graça, de Espírito Santo, de Unidade, de
Absoluto.

Não importa.
O que vocês observam é que há, no desaparecimento da consciência, um mecanismo fundamental.

Porque, quando a consciência retorna, através dos silêncios, então vocês estão diferentes.
Do mesmo modo que, quando vocês dormem, isso põe fim, em geral, à fadiga do corpo, à noite.

E, no entanto, vocês estavam ausentes deste corpo.
Isso para mostrar-lhes e fazê-los viver que, a partir do momento em que vocês param de acionar a pessoa, a

partir do momento em que ela se apaga, então tudo apenas pode andar bem.
Lembrem-se de que o que faz mal será sempre a pessoa, ou a interação das pessoas.

O Amor não é uma interação, o Absoluto menos ainda.
É por isso que eu falo do sono.

Como eu disse também, e repito hoje: o impacto da minha voz ocorre em um dos sacos sutis que vocês
nomeiam o corpo causal.

Ele solta, de algum modo, as ligações que vocês mantêm com a pessoa que vocês acreditam ser.
Naturalmente, a pessoa se rebela: ela pode achar a minha voz desagradável, ela pode achar que eu digo

disparates.
Qualquer pessoa sempre terá razão na minha frente.

Porque eu me dirijo ao que há atrás da pessoa ou defronte dela.

***

Pergunta: passar da personalidade ou do Si, ao Absoluto, resulta de um contrato de alma ou isso é
independente do que nós somos nesta vida?

Mas o contrato de alma refere-se apenas à alma.



A alma não pode ser o Absoluto.
A alma é efêmera, em uma outra escala de tempo que a pessoa.
O Absoluto não é um objetivo a conquistar, nem uma passagem.

Não podemos passar da pessoa ao Absoluto e, ainda menos, do Si ao Absoluto.
Apenas no Abandono à Luz e no Abandono do Si que o Absoluto É.

O seu ponto de vista é falso.
O Absoluto é a sua natureza, muito antes da encarnação, muito antes da falsificação, muito antes dos jogos da

sombra e da Luz.
 Enquanto você considerar que o Absoluto é uma passagem, uma continuidade, um contrato, ou algo que

depende de outra coisa, você se engana.
É sempre a pessoa (instalada, até mesmo, no Si) que o faz acreditar que o Absoluto é um objetivo, que há uma

distância, que há alguma coisa, ao longe, a conquistar.
Você não pode adquirir o que você É.

 Somente o ego faz você acreditar nisso.
Como eu disse, também, remonta da sua memória, mesmo da sua pequena infância.

Tente encontrar os primeiros momentos em que você perdeu este Absoluto.
Mas o Absoluto sempre esteve aí.

São vocês que criaram uma distância, como eu mesmo criei uma distância através de uma atividade, de uma
ascese.

É quando você desaparece, no sono, que o Absoluto está aí.
O contrato de alma apenas se refere à alma.

Você já viu uma alma?
Dê-me a prova da alma.

O Absoluto não tem necessidade de prova e não é uma prova.
É o que sempre esteve aí.

O que eu nomeei o centro em cada Centro, em cada ponto.
Enquanto o seu ponto de vista estiver dividido, dependendo da sua história, de uma suposta alma, de um

suposto contrato, de uma suposta outra pessoa, você não pode ser o que você É.
Porque você se coloca, você mesmo, segundo as leis.

O Absoluto não é referido por qualquer lei.

***

Pergunta: há uma forma de tédio no Absoluto? Eu gostaria de compreender.

Nada há a compreender.
Justamente, enquanto você tentar compreender, você não pode ser o que você É.

Porque você parte de uma suposição ou de uma interrogação perguntando-se qual é o sentido de tudo isso.
É um problema de perspectiva e de ponto de vista.

Enquanto você permanecer na pessoa, enquanto você permanecer no “eu” que você acredita ser, nenhum
Absoluto pode encontrar-se.
Entretanto, é o que você É.

Eu falo de mudar de ponto de vista: eu penso ser a frase que eu mais repeti desde que eu estou intervindo.
Mude o ponto de vista e, depois, você verá por si mesmo.

Mas se você permanecer no mesmo local para tentar apreender-se do que você É, jamais você irá conseguir
isso.

Abandone-se, não reflita, e você verá por si mesmo.
Mas enquanto você permanecer aí onde você está (que isso seja no ego ou no Si), com necessidade de

referencial, de comparação, de definição, você permanece no efêmero.
Você quer fazer agir a consciência, mesmo extremamente expandida, para compreender o que você não pode

compreender.
Mude de localização, de perspectiva, de ponto de vista e isso irá lhe aparecer claramente.

A manifestação releva da consciência.
A expressão da manifestação releva d’A FONTE.

O suporte de toda manifestação é o Amor.
Mas você não pode ser a manifestação e tomar consciência do suporte que você É.

É um problema de ponto de vista e de perspectiva, e não uma equação a resolver, aí onde você está.
Você pode revolver, durante milhares de anos, o questionamento, ler tudo o que você quiser sobre o Absoluto,



você jamais irá se aproximar enquanto você ficar refletindo.
Somente o Abandono do Si, abordado por alguns (através de expressões que lhes foram comunicadas: Infinita
Presença, Absoluta Presença, Última Presença, não importa, são simplesmente estados da consciência que se

manifestam antes do seu próprio desaparecimento), leva-os então ao Absoluto e à a-consciência.
Mas se você permanecer o tempo todo continuamente na sua consciência, você nada irá perceber.

O Absoluto contém a consciência e A FONTE.
Mas o Absoluto se revela a partir do momento em que a consciência não existe mais.

Naturalmente, estando em uma forma, quando isso é vivenciado, não há mais qualquer dúvida possível.
Qualquer interrogação torna-se inútil.

Não há mais sentido a buscar, não há mais reação a manifestar, nem renúncia à sua própria vida, mas
simplesmente ver as coisas desde o Centro, tendo mudado o ponto de vista.

Naquele momento, você jamais poderá duvidar, por um segundo, do que aconteceu.
E o conjunto da consciência, o conjunto da sua vida (mesmo mantendo esta forma), não terá nunca mais a

mesma coloração, nem o mesmo ponto de vista.
É sempre o ego que busca, é sempre o Si que se olha si mesmo, mas isso não é o Absoluto.

Somente a consciência pode ali encontrar um tédio, quando ela não o vivenciou.
Mas assim que a consciência desapareceu (e que você constata que há algo que não é da ordem consciente,

voltando à consciência), então a consciência fica diferente, não antes.
Tudo isso se junta ao medo.

O medo de desaparecer, o medo do fim.
O medo de não experimentar, de não se apreender, de não compreender.

Isso apenas se refere, definitivamente, à pessoa, ao ego e ao Si.

***

Pergunta: viver a expansão da Graça permite estar no Absoluto?

A expansão total da Graça leva-os ao último estado possível.
Mas o sacrifício da consciência são vocês que o fazem, ninguém mais.

O Absoluto não é a expansão do que quer que seja.
O Absoluto não resulta de uma prática: ele resulta simplesmente de um Abandono total do Si.

É a condição sine qua non para que a Onda da Vida se lance, para que ela percorra o conjunto dos sacos
efêmeros.

Naquele momento, você é Absoluto, o que você sempre foi.
Existem vários exemplos.

Eu peguei aquele do teatro.
Vocês podem pegar aquele da cebola, que eu já dei.

Vocês podem pegar o exemplo da corda (que eu dei) que é tomada por uma cobra.
Tudo isso são apenas jogos de aparência, de projeções fora do que você É.

Enquanto isso existir, enquanto você acreditar depender de um elemento, dito exterior ou Interior, você está
errado.

É justamente quando todos os elementos, exteriores e Interiores, desaparecem, que você é Absoluto.
Há um estado antes do Absoluto onde a consciência perde as suas referências.

Ela não sabe mais onde ela está, em que corpo ela está.
Ela adormece.

Aí, você é Absoluto.
Você ali está.

Mas a partir do momento em que na sua cabeça você pensar que isso ou aquilo vai estabelecer o Absoluto
para você, você se engana.

E, aliás, eu especifico que, no espaço onde alguns buscam uma questão, como vocês o observam, esse
tempo se alonga.

Aproveitem desses espaços onde o tempo se estende, para sair do tempo.
Dessa maneira, então, além das palavras e das minhas respostas, além das suas perguntas, os espaços de

silêncio vão aproximá-los desse último estado.
Mas nem todos se aproveitam disso para dormir.

***



Pergunta: o Absoluto é quando passamos a Porta Estreita?

A Porta Estreita (que está em ressonância, para vocês, conforme os ensinamentos dos Anciãos), corresponde,
como eles o disseram, à Crucificação e à Ressurreição: é a última etapa, é a Infinita Presença, é a Última

Passagem.
Depois, apenas, abandonando o próprio resultado desta Ressurreição, então, você É Absoluto.

***

Pergunta: vocês forneceram muitas chaves para atravessar a Porta Estreita, mas a fechadura parece bem
complicada.

Então, esqueça tudo isso.
Considere que não há nem Porta, nem fechadura, nem chave.

Eu acrescento que não há nada mais simples do que o Absoluto.
Somente a pessoa é complicada.

***

Pergunta: a vivência da Infinita Presença estabelecida, apenas o Abandono do Si permite o Absoluto?

Sim.

***

Pergunta: o Absoluto é o único estado onde podemos estar ao mesmo tempo Presente a si mesmo, e
esquecer-se de si mesmo?

Mas o Absoluto não é um estado.
Enquanto você considerar que é um estado, que você acha que vai atingir, isso não pode ser.

Eu bem qualifiquei o Absoluto de Estado, além de todo estado.
Isso não é, portanto, um estado: é a sua Natureza.

É o que você sempre foi, o que você será sempre, com consciência, sem consciência, com corpo, sem corpo.

***

Pergunta: mesmo sabendo que não há objetivo, qual é o objetivo de um Absoluto sem corpo?

Quem coloca a questão?
O que, em você, coloca esse tipo de questão?

Você compreendeu que o Absoluto não é um objetivo, e você continua, mesmo assim, a atribuir-lhe um
objetivo.

No que age a sua consciência?
Enquanto você pensar assim, não se preocupe com o Absoluto.

O que vai por aqui e por ali: é a pessoa.
Nenhuma pessoa é o Absoluto.

Isso não é um lugar onde entramos e de onde saímos.
Isso não é um lugar.

Isso não é um espaço.
Há apenas você que pode Vivê-lo.

Mas enquanto você colocar a sua pessoa à frente (com uma necessidade de sentido), você não pode Ser
Absoluto.

Acreditar que porque você vai entender alguma coisa do Absoluto irá permitir-lhe ali chegar, é um engano, total.

***



Pergunta: quando, durante o dia, há momentos em que o tempo não existe mais, isso significa que o
Absoluto então se revelou?

O Si, ele mesmo, não conhece o tempo.
O desaparecimento do tempo não precisa do Absoluto, mas isso tem a ver com a Infinita Presença (o que um

dos Arcanjos denominava HIC e NUNC).
Deem-se conta de que todos os pensamentos que vocês formulam, de maneira geral (eu não falo do aqui), a
partir do momento em que vocês dizem, por exemplo: “vai me faltar dinheiro e eu tenho medo que me falte

dinheiro”: vocês não estão mais aí, vocês não estão mais no instante presente.
Será que, no instante presente, este dinheiro está faltando para vocês?

Apreendam bem os mecanismos do pensamento, e da consciência: eles sempre estão fora do tempo
presente, exceto a Infinita Presença.

Você pode detectar o Último Estado, quando você adormecer, e quando o seu ego disser: “eu estou em parte
presente”.

Lembre-se de que, quando você realiza o que você É, a questão do Absoluto não pode mais se colocar: é uma
evidência.

E é, aliás, tão evidente, que você não pode compreender a dificuldade do outro.
Mas lembre-se: o Absoluto é oriundo da refutação do efêmero, da investigação, que visa mostrar o absurdo da

pessoa.
Enquanto você considerar que a sua pessoa deve ser a sede da sua consciência e do Amor, você se engana.

***

Pergunta: eu me vi, ao mesmo tempo, ator do teatro, observador, teatro e fora do teatro, sentindo uma
grande cisão de Amor e de dor. O que foi isso?

Isso se refere à deslocalização da consciência, ao fim da separação, à Unidade da consciência, mas não ao
Absoluto.

Ser Absoluto é o momento em que, mesmo tudo isso, desaparece.
O Absoluto não é uma experiência.
A experiência mística situa-se no Si.

Qualquer que seja a beleza da experiência, qualquer que seja a beleza da consciência que vive isso: não é o
Absoluto.

A armadilha (e muitos a perceberam, essa armadilha), é acreditar, porque vocês veem a Luz, ou porque a sua
consciência não está mais confinada neste corpo, que vocês ali chegaram.

Não somente vocês ali não chegaram, mas, para o Absoluto, desse ponto de vista, vocês se afastaram.
É a consciência que sempre irá procurar a experiência.

Mas reflitam dois segundos: será que essas experiências são suficientes para viver de outro modo?
Se uma dessas experiências fosse suficiente, jamais haveria mais experiência.

Deem-se conta de que o que é expresso (por vocês, como por mim), é uma distância, artificial, com o
Absoluto.

A experiência refere-se à consciência, como à manifestação.
A experiência não Libera.

Ela os faz realizar um objetivo: o Si.
Mas lembrem-se de que, no final, vocês São, todos vocês, Absoluto.

Quer vocês estejam certos disso, quer vocês o vivam (ou não), estritamente nada muda no caso.
O que sempre irá mudar é a qualidade das suas experiências, e a qualidade da consciência.

Mas nenhuma qualidade da consciência ou da experiência é o Absoluto.
Quer você esteja Fundido com um inseto, quer você esteja Fundido com um sol, com um Irmão, com uma

Irmã: isso é uma experiência.
É a consciência que está em movimento.

Só aquele que É Absoluto apreende perfeitamente o que está agindo, na consciência, como na a-consciência.
Mas aquele que permaneceu na consciência não pode sequer, ter, a mínima ideia, do que ele É.

***



Pergunta: é verdade que a repetição das experiências de Fusão levaria ao Absoluto?

Isso os leva à Infinita Presença.
Resta viver o Sacrifício Final.

Mas a consciência, ela mesma (que ela esteja separada ou no Si), tem apenas um medo: é o da sua própria
parada.

A descontinuação da consciência, neste mundo como em qualquer mundo, apenas você é que pode fazê-lo: é
um Si a Si.

As Fusões, a Graça, a Onda da Vida, enquanto elas não forem transcendidas, elas também, e enquanto a Onda
da Vida não tiver subido, não há Absoluto, porque a consciência permanece.

É, justamente, o momento em que vocês não têm mais nada, o momento em que surgem o desalento e a
angústia, quando você É Absoluto, mas não antes: é preciso que a consciência tenha esgotado todos os

cartuchos.
E, aliás, eu os lembro de que os Anciãos, como as Estrelas, deram-lhes os seus testemunhos da visão, da vida

deles.
Eles lhes deram a ver, a verificar, por si mesmo, a realidade das condições da Infinita Presença e, eu diria, de

uma espécie de condição preliminar, ao Absoluto.
Algumas Estrelas abordaram para vocês o que foi nomeado: tensão para o Abandono.

Mas a tensão para o Abandono não é o Abandono.
É o momento em que a consciência considera que não há outra saída senão se sacrificar ela própria.

É por isso que o Absoluto que você É, é uma maturidade, e não uma maturação.
É o momento em que sobrevém o medo de desaparecer, de que é preciso ousar desaparecer.

Mas a sua consciência não pode desaparecer sozinha, nem pela vontade, nem por qualquer experiência que
seja.

O despertar da Kundalini, a recepção da Shakti nada faz.
Só o Sharam Amrita confere a Liberação.

Mas você não pode procurar o Sharam Amrita.
Ele aparece, assim que você desaparece.

 As condições preliminares, se pudermos defini-las assim, foram dadas a vocês de diversas maneiras.
A testemunha formal (manifestada, então) do Absoluto que vocês São, é Shantinilaya.

A testemunha sendo Sharam Amrita.
Mas isso não é vocês.

***

Pergunta: por que nos sugerir sair do tempo durante espaços de silêncio?

Sair do tempo necessita, já, de tomar consciência do tempo, dos tempos.
Para completar o que eu dizia antes, você se colocando no Aqui e Agora, ao se colocar a questão de uma falta,

de uma dor, ao se colocar a mínima questão, faz desaparecer o Aqui e Agora, mas não você.
A consciência do instante presente instala o Si, mas há ainda um tempo, que é o tempo presente: disso

também, você deve desaparecer.
Não pela ação da consciência ou da vontade, mas pelo desaparecimento.

É o que antecede, muito exatamente, o instante em que você adormece, ou o instante em que você acorda.
É a Infinita Presença.

Sair do tempo é identificar o tempo e os tempos, ver as engrenagens que o fazem sair do instante presente,
que o fazem instalar-se no instante presente, e que o fazem desaparecer.

Eu terminarei, então, pelo que eu nomearia conselhos.
Localizem o instante que vocês vivem, em que vocês flutuam, em que vocês começam a descer.

Esqueçam este corpo.
Esqueçam esta consciência.
Esqueçam as percepções.

Esqueçam o tempo.
E, de um lance, emitam o pensamento, não para mandar voltar, não para se deslocar, mas pensem

simplesmente no que os seus pés tocam, sem defini-lo.
Porque o que é denominado Éter da Terra, está aí.

Não procurem definir ou perceber seja o que for, façam simplesmente isso.
Façamos isso juntos, sem questão.

Em nossos próximos diálogos e conversas, eu poderei ali voltar.



Façamos isso.
Primeiramente o silêncio.

Isso não é uma meditação.
Isso não é uma observação.

***

E bem, agora, BIDI saúda vocês.
Eu lhes digo até uma próxima conversa.

Até logo.

************
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E bem, BIDI está com vocês e os saúda, e nós iremos prosseguir, se vocês bem o quiserem, nossos diálogos
e conversas.

Eu escuto então as suas perguntas.

***

Pergunta: quando nós assumimos responsabilidades espirituais e materiais, devemos nos permitir viver os
últimos impulsos da vida sensual deste mundo de carbono (com risco de esquecer ao que nós nos

consagramos ao longo de toda nossa vida), ou essas últimas provas estão bem aí para nos permitir vê-las,
para melhor superá-las?

A sua pergunta é múltipla.
Considerar que há o que quer que seja para recordar com relação à sua vida recorre, então, a um processo de

memória ou de lembrança.
Nem a memória, nem qualquer lembrança, refere-se ao que você É.

O que apareceu um dia, e o que irá desaparecer um dia (e que você denomina a pessoa, a vida) estão
inscritos, necessariamente, em meio a um efêmero.

Por outro lado, o que você nomeia “prova”, o que você nomeia “responsabilidade” apenas se refere,
justamente, a este efêmero e absolutamente a nada mais.

Somente a personalidade situa-se entre um início e um fim, correspondendo ao aparecimento e ao
desaparecimento da vida, em meio à consciência.

O conceito de prova, o conceito de responsabilidade, apenas concerne a este saco de comida e a este saco
mental e, em caso algum, ao que você É.

Reagir ou não reagir irá sempre se referir ao desenrolar do efêmero.
Eu o convido, então, a considerar que o conjunto das proposições apenas se refere ao que é efêmero e,

portanto, apenas se refere à pessoa, em meio a uma crença em uma evolução, uma crença em provas, uma
crença na perenidade da memória ou de uma lembrança.

Você nada É de tudo isso.
Dessa maneira, não se coloque a questão de agir ou de não agir, mas sim de ver agir ou não agir, porque você

não foi referido pelo agir ou não agir.
Enquanto houver implicação, através de um efêmero, não pode ali ter Absoluto.
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***

Pergunta: você especificou que a perenidade da memória não tinha razão de ser. Mas, através das suas
intervenções, você utiliza a sua memória?

Absolutamente não.
Porque você considera que existe um tempo linear e que o que se expressa é a consequência de uma ou das

encarnações que esta consciência tomou.
Por outro lado, não é nenhuma questão de qualquer perenidade, de qualquer memória.

Considerar a perenidade da memória, o mantém, de uma maneira ou de outra (deste lado do Véu como do
outro lado do Véu), na Ilusão de uma eternidade.

Nenhuma perenidade da memória pode ser eterna.
O Eterno não se importa com a memória.

O que se expressa, hoje, transcende o que vocês chamam de barreiras do tempo.
O que se expressa, neste instante, não é a sequência lógica do que eu exprimia, a um dado momento, mas se

inscreve no mesmo tempo, além do seu tempo.
É muito difícil conceber, para o intelecto, que o que é dito, hoje, não é uma continuidade ou uma perpetuação,

mas sim a mesma expressão, a mesma qualidade, independente da minha vida passada, independente de
todo tempo.

O que é expresso (e esse foi o caso quando, segundo os seus dados temporais, eu estive encarnado) nada
tem a ver, justamente, com a minha memória, ou com qualquer encarnação.

Porque o que eu exprimo não é uma continuidade, mas se inscreve no mesmo tempo, além do nosso tempo e
do tempo de vocês.

Qualquer memória está em ressonância com a lei de ação / reação.
Nenhuma memória pode existir quando não há mais ação e reação, mas Estado de Ser, ou ainda Absoluto.

Experimentar e se estabelecer na Infinita Presença, no Estado de Ser, ou no Absoluto, põe fim a toda memória.
Em meio à consciência, a memória pertence ao efêmero.

A consciência apoia-se na memória, apoia-se na antecipação, mas memória e antecipação sempre irão
pertencer à ação / reação, à dualidade e, portanto, ao efêmero.

Você não pode se apoiar em qualquer memória, em qualquer antecedente, assim como em qualquer projeção,
para ser o que você É.

Isso muda o ponto de vista, muda o olhar e coloca você, de maneira irremediável, no que você É, e não no que
você acredita, e não enquanto resultado de uma memória, ou antecipação de uma projeção.

O mais difícil, para a pessoa, como para a consciência, é, justamente, parar de acreditar.
Nenhuma consciência pode conduzir à a-consciência.

Nenhuma memória pode conduzir ao Estado de Ser, à Unidade, assim como à Infinita Presença ou ao
Absoluto.

Enquanto a memória existir, enquanto houver uma relação com um passado, com uma história, você se
inscreve, em meio à consciência, nesta memória e nesta história, e você não está, portanto, Livre.

O que permanece quando este saco desaparece?
O que se torna a memória (quer vocês acreditem ou não em alguma reencarnação)?

O que permanece do que você era anteriormente (quer este anteriormente seja ontem, um século ou mil
anos)?

Libertar-se da memória, esquecer a memória, é estar disponível para o presente.
Se houver memória, há indisponibilidade para o presente.

***

Pergunta: a passagem nesta Dimensão de dualidade encarnada de nada vai servir, então?

De nada serviu, de nada irá servir e jamais de nada irá servir.
Este saco aparece um dia, ele desaparece no outro dia.

A consciência vai acreditar que ela é uma sequência de experiências, delimitadas em um tempo denominado
“encarnação”, mas o que permanece de uma encarnação para outra?

Nada.
O que você É jamais se moveu, jamais existiu, sempre Esteve aí e sempre Estará aí.

Somente o olhar da pessoa e da consciência leva-os a considerar suposições que não se sustentam.
O que você exprime, através disso, é o que deseja a consciência: é uma forma de perpetuação, uma forma de

infinito, uma forma de eternidade, que não pode existir.



A consciência sonha com uma eternidade.
A pessoa sonha com uma perenidade.

Isso não pode ser.
O que você É não corresponde a qualquer dessas proposições.

Se o que você é, hoje, em meio a esta vida, servisse para você em uma pós-vida, por que isso iria desaparecer
quando você aparecesse, de novo, sobre este mundo?
Qual é o valor do esquecimento, em relação à memória?

Explique-me isso.
Todos os mecanismos da vida, em meio a este mundo, passam pelos mecanismos que vocês denominam

“aprendizagem”.
O que você É não tem necessidade de qualquer aprendizagem, de qualquer educação, de qualquer sociedade

e de qualquer mundo.
Aceitar isso (além da crença) é já deslocar o ponto de vista, deslocar o olhar e se descobrir tal como você É.
Enquanto você mantiver (pela pessoa ou pela consciência) a ilusão de uma memória, de uma progressão, de

uma evolução, de uma transformação, você próprio se inscreve no efêmero, no que você não É.

***

Pergunta: qual é a diferença entre Absoluto e nada?

Para a pessoa e para a consciência, o Absoluto é o nada.
Para o Absoluto, o nada é uma estupidez da pessoa.

Nada mais.
Enquanto você não puder ser o que você É, porque existe uma distorção induzida pela pessoa, induzida pela

consciência, então você se engana e você considera que o Absoluto é o nada.
O desaparecimento dos limites (resultantes do saco, de comida como mental) cria a suposição de uma

identidade, de uma delimitação e de um espaço limitado.
O que você É, absolutamente não é isso.

Como o que é limitado (pelas ideias, pelos pensamentos, pelas concepções, pela própria forma da carne)
pode pretender ser Absoluto?

Para ele, isso se chama o nada.
Só aquele que é Absoluto se dá conta, de algum modo, por ele mesmo, de que o nada é uma secreção do

medo do saco.
Quando você dorme, será que o mundo está aí?

Quando você dorme, será que o “eu” está aí?
O Absoluto faz você ver que você é além de uma história, além de uma pessoa, além de qualquer saco e além

de qualquer consciência.
Mas enquanto você não tiver vivenciado isso, este Absoluto é um absurdo, um nada.

***

Pergunta: qual é a diferença entre Unidade e Absoluto?

Na Unidade, a consciência está presente, ela própria se olha em um espelho peculiar, sem fundo, sem
amálgama refletor: é um autoespelhamento.

A Unidade é uma contemplação, um estado da consciência com diferentes etapas (nomeadas “Samadhi”)
correspondendo à consciência Turiya.

O Absoluto não é uma consciência: é o que você É.
A consciência existe no palco do teatro, na poltrona daquele que assiste, no próprio teatro.

O Absoluto sabe que há um teatro, mas sabe também, perfeitamente, que ele nada é do que constitui o teatro:
dualidade como unidade.

O Absoluto corresponde à a-consciência.
A Unidade corresponde à consciência total ou, se você preferir, a uma consciência absoluta.

O Absoluto em nada é referido pelos jogos da consciência.
Constatar a Unidade, viver a Unidade, é um estado da consciência.

Ser Absoluto é ser além de todo estado e, sobretudo, não uma consciência.
O Absoluto é vivido depois da Dissolução ou durante a Dissolução.

A Unidade é vivida enquanto Comunhão da consciência, do Si ao Si, ou de qualquer Si a outro Si.



A consciência é experiência.
O Absoluto não se refere a qualquer experiência, a qualquer contemplação.

A consciência não pode se apreender do Absoluto.
É o Absoluto que contém a consciência.
É o Centro presente em qualquer centro.

A Unidade é ter consciência do conjunto das consciências, mas isso não é sair da consciência.

***

Pergunta: o Absoluto se move?

Ele permite todos os movimentos.
Sem ele, não há movimentos.
Sem ele, não há consciência.

O Absoluto é ao mesmo tempo anterior a qualquer movimento e é todos os movimentos, assim como a
imobilidade.

Dar um qualificativo ao Absoluto irá se tornar, bem depressa, um disparate, é por isso que aquele que é
Absoluto não pode, como eu disse isso, de forma alguma, traduzir em palavras o que é vivenciado.

O que é vivenciado não é uma experiência da consciência, mas, sim, é a cessação total de toda consciência
que faz aparecer o que você É.

O que você É poderia ser nomeado “anterior à consciência” e, no entanto, nada disso é, porque isso é o que
contém todas as possibilidades da consciência.

***

Pergunta: então é o Absoluto que vem a nós. Em nenhum caso nós podemos ir para ele?

Como eu havia dito, enquanto vocês acreditarem buscar o Absoluto, vocês irão fracassar.
O Absoluto é o que ele É.

O que você É não pode ser procurado, nem encontrado, já que isso está aí.
Enquanto você procurar, é a pessoa que procura.

Enquanto você acreditar nisso, é a pessoa que acredita.
O que cria a dinâmica da procura é, ao mesmo tempo, a consciência e, ao mesmo tempo, o que é nomeado a

separação.
O que exprime bem que a pessoa está separada: ela se viu assim, inscrita em um limite temporal nomeado o

nascimento e a morte.
Ela cria, em meio a esta vida, histórias (espirituais, sociais, materiais, afetivas) de responsabilidade.

Será que este conceito de responsabilidade, será que este conceito de evolução, muda alguma coisa no
desaparecimento do efêmero?

Quaisquer que sejam as crenças deste saco, quaisquer que sejam as experiências deste saco, ele irá terminar
um dia.

O que resta então?
Eventualmente, você pode me responder: “a consciência”, se a sua própria consciência não estiver mais

limitada e separada e dividida, mas ela tem acesso às suas próprias memórias.

***

Pergunta: por que o Absoluto funciona mal, ou seja, nos mergulha nesse sonho que não existe?

Mas não é o Absoluto que funciona mal, é você.

***

Pergunta: ser Absoluto com forma, ele é programado com antecedência?

E ele seria programado segundo qual lei, qual escala, e qual calendário?



Isso é impossível.
O Absoluto é o que você Foi, o que você É, o que você Será, além de todo ser, de toda pessoa e de toda

consciência.
A consciência não pode se programar para Ser Absoluto: isso é, justamente, uma desprogramação total da

consciência.
Quanto à pessoa, para ela, isso é o nada.

Do ponto de vista da pessoa, o Absoluto não pode existir, não pode ser, e não pode aparecer.
Eu recordo que não há passagem da pessoa ao Absoluto, assim como da Consciência à a-consciência.

É a parada da procura em si, a parada de continuar um objetivo, a parada de toda crença, de toda suposição,
que revela (pela refutação, pela investigação, pela maturidade) o Absoluto.

***

Pergunta: dizer “que a Liberação seja feita” pode ajudar-nos a sair desta ilusão?

A partir do momento em que você pronuncia esta frase, você considera que você não está Liberado.
Você coloca, então, uma distância com o que você É.

Como, colocando, de imediato, uma distância com o que você É, você pode esperar encontrar o que você É?
Você inscreve, através desta frase, o Absoluto, como um objetivo, como uma procura, como uma falta.

Isso é um erro.

***

Pergunta: será que o Absoluto é o Amor e isso é tudo?

Quando você diz “o Absoluto é o Amor”, você define, portanto, o Absoluto.
Será que o Absoluto pode ser definido?

Acrescentar “isso é tudo” quer dizer que você limita, e delimita, o Amor e o Absoluto.
O Absoluto, é claro, contém o Amor, ele é o reservatório do Amor, o conteúdo do Amor.

Mas você não pode dizer: “o Absoluto é isso ou aquilo”.
Porque você procura reconhecer, em uma definição, o que, para você, é o Amor, no seu ideal, na sua

consciência, nas suas projeções, nos seus objetivos.
Tentar definir, assim, o Absoluto, afasta-o dele.

Não mais definir, não mais dar um qualificativo, não mais procurar uma razão, um sentido, uma explicação, uma
lógica (a capitulação de todos os aspectos da pessoa e da consciência), faz você Realizar o que você É, de

toda Eternidade.
Não há outra possibilidade.

Qualquer definição pertence à consciência.
O Absoluto não é a consciência.

Pergunta: você reiterou para nós que nada há a fazer, mas nós vivemos ainda sobre esta Terra onde somos
obrigados a fazer coisas, enquanto sabendo que é ilusão.

Mas eu jamais disse para não fazer nada.
“Permanecer Tranquilo” refere-se à consciência.

Eu mesmo especifiquei que tudo o que era para fazer, por este saco, era para ser feito.
O Absoluto não é ser ocioso.

O Absoluto consiste em mudar de olhar, de ponto de vista, e de consciência.
Eu jamais disse que não era preciso fazer o que tem que ser feito por este saco, muito pelo contrário.

A pessoa entende sempre o que ela quer.
Eu jamais disse isso.

Ninguém jamais lhes disse isso.
Foi especificado, por alguns Anciãos, desde alguns anos, que havia circunstâncias de vida para mudar, a fim de

desvendar a liberdade.
Mas ninguém jamais disse (e eu, ainda menos) que era preciso nada fazer.

Quando eu digo “nada façam”, eu não falo das atividades da pessoa, eu me dirijo ao que vocês São.



No que um Absoluto deve recusar a encarnação?
A recusa é uma oposição da consciência, e em nada se refere ao Absoluto.

O que você É não se importa com o que você faz, com como você o faz, ou com como você o realiza.
As obrigações referem-se à pessoa, mas não ao que você É.

Acreditar que a sua pessoa, extraindo-se das obrigações, vai encontrar o Absoluto, é um erro.
A pessoa não pode compreender o Absoluto, você tem a prova.

Ela interpreta os dizeres segundo o seu ponto de vista, ou seja, segundo a própria pessoa.
Enquanto você raciocinar assim, e agir assim, isso mostra que você não está “Tranquilo”.

***

Pergunta: há mudança de consciência dando conta que tudo isso é da ilusão?

Nenhuma mudança de consciência leva ao Absoluto.
O que você diz é uma primeira etapa que desencadeia a mudança do ponto de vista.

Mas se você rejeitar a ilusão, ali se opondo, você vai necessariamente reforçá-la.

***

Pergunta: eu penso que...

O que você pensa não tem qualquer importância: é o que você É, que é importante.
Achar ou não achar, nada muda do que você É.

Achar é uma dinâmica da ação, do movimento, e da própria ilusão.

***

Pergunta: desinteressar-se pelas experiências a viver revela uma mudança do ponto de vista?

Os dois são possíveis: ou há indolência, ou há o Absoluto.
Mas apenas você sabe a resposta.

Como eu disse, aquele que é Absoluto não se coloca mais a questão sobre o Absoluto.
Ele não pode se perguntar.

Do mesmo modo, aquele que faz uma saída do seu corpo, sabe o que existe fora deste corpo: ele não se
pergunta mais sobre a existência, ou não, de algo depois deste corpo, já que ele vivenciou isso.

Mas aquele que não o vivenciou poderá colocar-se todas as questões do mundo, criar todas as crenças do
mundo, todos os pensamentos o mundo, isso será apenas abstrações, porque ele não tem a vivência disso.

Enquanto vocês estiverem mortos a vocês mesmos, vocês não podem Viver o que vocês São.
Mas vocês podem levar a pessoa à morte.

***

Pergunta: abandonar todo esforço e se contentar em viver o que a vida propõe, a cada dia, é isso que
convém fazer?

Nada há a fazer.
Enquanto você considerar que existe um estado preliminar (através de uma procura, através de “viver o dia a

dia”), isso se refere ao saco e à consciência, mas não ao que você É.
Para alguns sacos, esse modo de vida é o que é proposto pela Inteligência da Luz.

Então, faça-o.
Realize isso.

Mas se dê conta do que você faz, ou do que você realiza, não tendo nem se afastado, nem se aproximado do
que você É: aí, está a maturidade.

O Absoluto não se importa com o seu grau de atividade ou de inatividade.
O Absoluto não se importa com o seu grau de evolução, de iniciação, ou com qualquer outra coisa que seja



(como a sua idade, ou o seu sexo, ou não importa o que mais).
Aí está a Verdade.

Eu o lembro de que o Absoluto sobrevém durante a capitulação da Consciência.
Esta capitulação não é nem um fazer, nem uma ação, nem mesmo um estado de ser: isso é espontâneo,

imediato.
A partir do momento em que você, de algum modo, se extrai (sem desejá-lo, sem querê-lo) das ilusões e de
todo efêmero, isso não põe fim ao seu efêmero, isso não põe fim às responsabilidades deste saco: isso é

totalmente independente.
Para alguns, isso será dessa maneira.

E, para outros, a Inteligência da Luz coloca-os frente a desafios.
Um como o outro são, muito exatamente, o que é proposto para vocês.

Mas eu os lembro de que, independentemente do que lhes propõe a Inteligência da Luz, ela é destinada a levá-
los ao Si, à Unidade, ou mesmo à Última Presença ou Infinita Presença.

Mas o mecanismo Final (se eu puder dizê-lo assim) acontece, de algum modo, quando, até mesmo, tudo isso é
deixado, na totalidade.

É o momento em que a consciência nada mais reivindica, ainda mais ela mesma (no Si ou na Unidade) que
emerge, de alguma forma, o que você É.

***

Pergunta: por que o Si, tão narcisista, renunciaria a ele mesmo?

Ele não pode.
A consciência jamais renuncia a ela mesma.

A projeção leva à projeção.
A criatividade leva à criatividade.
A experiência leva à experiência.

Porque o conjunto do que é conduzido implica em uma comparação: consciência Unitária, consciência dual,
etc., etc..

Mas o que você É não está, de nenhum modo, concernido a isso.
Não é o Si que realiza o Abandono do Si.

Isso não é um ato de vontade, isso não é um ato ligado a uma prática (ainda menos a uma ascese, ainda
menos a uma moral), mas, sim, ao famoso nada do Si, ou da pessoa, esse cataclismo final da própria

consciência que o faz descobrir o que você É.
Do mesmo modo que, quando a maioria dos Irmãos e Irmãs humanos vive experiências fora do corpo (ou

próximas da morte), há um trauma (qualquer que seja), uma ruptura da continuidade e, portanto, esta forma de
descontinuidade que leva a Ser o que você É, mas não antes.

Eu vou retomar outro exemplo que lhes é familiar porque utilizado, em várias ocasiões, pelo Comandante dos
Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV).

A Consciência que vocês procuram parece afastada de vocês.
Esta Consciência é o amendoim dentro do pote.

Quando vocês veem o pote e os amendoins, é preciso colocar a mão dentro do pote para retirar os amendoins.
E o que acontece, naquele momento?

A mão não sai mais do pote.
Convém então ir além do amendoim, do bocal, e da mão.

Mas enquanto você considerar que existe um pote, amendoins, e uma mão para segurá-los, não há solução.
A consideração das refutações (feitas, ou não, por vocês, até agora) era destinada a fazê-los mudar de ponto

de vista.
Era uma forma de lógica que se dirigia à pessoa e ao mental.

Nenhuma outra atividade mental (da pessoa ou, até mesmo, da Consciência a mais expandida) é-lhes de
qualquer utilidade.

Realizar o Abandono do Si não é uma Realização: é uma Liberação.
Esse não é um objetivo a cumprir, é, muito pelo contrário, algo a soltar.

Mas esse algo a soltar não deve ser confundido com o fato de mais nada fazer.
A consciência é o que mantém.
A a-consciência é o que soltou.

Seja o que for que vocês mantenham (com a consciência, com as ideias, com as crenças, com as memórias,
com as projeções), enquanto vocês mantiverem o que quer que seja, vocês não são Livres.

Aquele que é Livre não apagou as suas lembranças: elas sempre estão aí, mas elas não o afetam mais.



A pessoa como a Consciência, o ego como a Consciência Unificada, sempre estão em busca de uma
experiência, de um objetivo, e de uma meta.

Nenhum objetivo, nenhuma experiência, e nenhuma meta, relevam do Absoluto.

***

Pergunta: a percepção de um movimento quando tudo está tranquilo revela o Abandono do Si?

O movimento é um processo Vibratório.
Tudo depende se esse movimento nasceu em alguma parte deste saco, ou se ele tomou todo o saco de

repente.
O movimento, a impressão de movimento, ou a percepção de um movimento, podem estar conectados a uma

das etapas finais da própria consciência.
Mesmo se não existir passagem, propriamente falando, entre a Infinita Presença (ou o Abandono do Si,

realizado totalmente) e o Absoluto, então podemos dizer que isso são primícias, testemunhas, se você preferir,
de que o ponto de vista está prestes a mudar.

Do mesmo modo que as experiências de Comunhão, de Fusão e de deslocalização prepararam vocês.
Do mesmo modo que o contato com outros Absolutos, pelo Canal Mariano, preparou vocês.

A Onda da Vida é também um movimento.
Quando a pessoa se apaga, e quando a consciência cessa de observar si própria (mesmo no Si), então a Onda

da Vida é lançada.
O Absoluto está então presente.

Isso é vivenciado, e isso é inteiramente consciente, porque vocês alcançam a sua natureza, além da própria
consciência.

O que vocês São.

***

Pergunta: ter o olhar que nada mais vê e que salta, reflete uma mudança de ponto de vista?

Não, porque o que é visto, naquele momento, é visto pela própria consciência.
Certamente, diferente daquela da pessoa, mas muito associada à consciência pessoal, de qualquer maneira,

quaisquer que sejam o tipo de visão e a forma de visão.
O Absoluto não é uma visão.
O Absoluto não é um estado.

Mas, naturalmente, existem, em meio aos últimos estados da consciência, preliminares ao Abandono do Si
(mesmo não sendo uma finalidade), a manifestação de uma série de elementos Vibratórios que lhes são

desconhecidos, mas que continuam a ser, para o Absoluto, uma ilusão.
A identificação da consciência com as Vibrações leva à expansão da consciência até a Unidade e até a Infinita

Presença, mas jamais ao Absoluto, já que o Absoluto é o desaparecimento da própria consciência.
Ora, como a consciência que Vibra, que se expande, poderia desaparecer?

Isso é uma experiência da consciência.
O verdadeiro olhar é, efetivamente, sem os olhos, sem discriminação, sem qualquer sensorial, sem qualquer

percepção, sem qualquer concepção, sem qualquer lógica aparente.
A melhor testemunha é a Onda da Vida que é uma propagação e um movimento visando, como vocês sabem

disso, atravessar alguns obstáculos da pessoa, e da sobrevivência da pessoa, e, depois, favorecer o Coração.
Esses mecanismos são as testemunhas do acionar, inconsciente, da confrontação da própria consciência (que

você percebe) com o Absoluto.
Mas isso ainda não é o Absoluto.

Isso não é um pré-requisito, porque, ao empregar a palavra pré-requisito, você vai considerar que é uma etapa
que ocorre, mas esta etapa não é absolutamente indispensável, nem mesmo necessária.

Ela é talvez mais apropriada às condições da Luz atual, aí onde vocês estão.
Na minha encarnação, isso não era necessário.

***

Pergunta: haverá muitos Absolutos com forma antes do final?



Eu posso responder dizendo a você que haverá um monte de Absolutos com forma, como sem forma, depois
do final.

O fim não existe para o Absoluto.

***

Pergunta: o que fazer aguardando o final?

Eu levo mais longe o seu raciocínio.
Assim que você tem idade para conceber que você é uma pessoa (depois dos três, quatro anos), você

apreende intimamente, naquele momento, que o que apareceu, em meio a esta forma (a este corpo, a este
campo de consciência), tem um fim.

Será que, no entanto, você decide, desde a idade de quatro anos, nada fazer?
O sentimento de fim, se ele levar a um desinteresse, não o leva a parte alguma, porque irá se tratar sempre de

uma fuga.
Aquele que é Absoluto não é referido, nem pelo início, nem pelo fim (dele mesmo, como do mundo).

Não há qualquer atitude mental satisfatória para o Absoluto porque, se você disser que dentro de tantas
semanas será o fim, e você esperar este fim, você se engana.

Veja: na maioria das vezes, quando anunciamos a um saco de comida que ele vai partir devido a uma doença
grave, o que acontece?

Na maioria dos casos, essas pessoas ficam mais vivas do que antes.
Elas saboreiam cada minuto, cada dia e cada hora.

Isso é independente da atividade ou da não atividade.
É, eu diria, uma atmosfera Interior.

É como se, sabendo que você é uma pessoa (aos quatro, cinco anos) que vai terminar um dia, você se
dissesse: “esse dia é inevitável, para que serve deixar viver este saco?”.

Ora, a recusa da Ilusão mantém a Ilusão.
Do mesmo modo, toda espera (mesmo justificada, mesmo real) de um acontecimento real testemunha o que

você é.
A espera coloca uma distância do que você É.

Esperar que o fim de alguma coisa iria permitir-lhe ser Absoluto, é um erro.
O fim seja do que for lembra a você, simplesmente, o que você É, além da pessoa.

Isso se denomina a Liberação.
Aquele que é Absoluto, é Liberado Vivente.

Ele não tem necessidade de aguardar um acontecimento, ou um fato, o fim do que quer que seja, para Ser
isso.

Tenham cuidado para nunca se colocar, vocês mesmos, em um sentido de expectativa, porque o sentido de
expectativa (como de espera convicta ou de esperança) coloca uma distância.

Existe uma armadilha.
Como foi dito, vivam cada minuto, aí onde vocês estão, plenamente, inteiramente, como se fosse o último
porque, de qualquer maneira, sabendo-se em uma pessoa, há a certeza e a inevitabilidade do fim desta

pessoa.

***

Pergunta: amar a ilusão, ou seja, amar a natureza, amar as flores, nos afasta do Absoluto?
Mas tudo depende do que você denomina amar.

Há tantos seres humanos quanto definições do amor.
Se você ama sem se apegar, não tem qualquer motivo para a natureza afastá-lo do que você É, já que a

natureza é Absoluta, além da aparência.
Tudo depende do que você ama.

Será a cor, será a forma, será a fragrância, será a aparência ou será a essência?
Toda diferença vem de você, mas não da natureza.

Nada pode afastá-lo, nada pode aproximá-lo.
Há apenas circunstâncias que reforçam a ilusão, que a mantêm e a sustentam.

E há circunstâncias que o Liberam.
Mas as circunstâncias são Interiores: elas não se referem à cessação de uma atividade ou de uma

responsabilidade.



O fato de estar na natureza ou em um apartamento, no Absoluto, nada muda.
Mas, obviamente, que a natureza e o que é natural permitem, de maneira muito mais ampla, em princípio,

expandir a consciência.
Mas não é preciso confundir as manifestações de um objetivo qualquer com o Absoluto.

***

Pergunta: você disse que a natureza é Absoluta. Você pode desenvolver?

Além da forma, da aparência, dos odores e das cores.
Como é que o que está diante dos seus olhos poderia escapar de ser Absoluto?

Enquanto vocês considerarem que o Absoluto é um objetivo, uma meta, uma finalidade, uma prática, vocês não
estão ali.

Uma árvore é Absoluta.
Há uma consciência na árvore.

O Absoluto não faz diferença entre uma folha de grama, uma árvore, uma galáxia e um universo.
Ele os contém, todos eles, da mesma maneira.

A árvore, como qualquer elemento da natureza, obedece a um projeto, ao projeto da Vida: nascimento,
crescimento, decrescimento, e morte.

Além desta aparência, além dos seus movimentos, das suas formas diferentes, há o Absoluto.
Será que a árvore se pergunta sobre ser uma entidade, uma consciência ou um Absoluto?

Não, ela é tudo isso ao mesmo tempo.
Há apenas o mental humano que cria a distância.

Uma árvore não pode criar distância.

***

Pergunta: o porco que abatemos ou o pombo e o pato que Hildegarda de Bingen recomenda comer, como
se situam em relação ao Absoluto?

Do mesmo modo que você, que isso seja o porco, o pombo ou você, isso não faz diferença alguma.
O Absoluto não é devedor de uma forma de vida ou de uma outra forma de vida.

Você busca julgamentos de valor ou definições no que não tem.
Aquele que é Absoluto com forma vê as diferentes formas, concebe que um porco não é um pombo, que um

pombo não é a sua pessoa, mas que isso nada muda.
Você quer levar o Absoluto ao seu campo de compreensão, ao seu campo de percepção, ao seu campo de

experiência, mas isso é impossível.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

E bem, BIDI saúda vocês, e marca encontro com vocês uma última vez, e eu lhes digo, então, até breve.

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

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1661
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(Publicado em 30 de outubro de 2012)

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1661


***
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 "E BIDI saúda vocês. Adeus.""E BIDI saúda vocês. Adeus."
Bem, Bidi está com vocês e eu os saúdo.
Vamos, portanto, abordar as nossas últimas trocas e conversas que terminam, se quiserem, pela minha
conclusão, concernente ao que nós realizamos.
Mas, por enquanto, eu os escuto.

Questão: ser uma consciência sem corpo, como um ponto no Universo é para o que se inclina?
A partir do instante em que você define um objetivo ou uma experiência passada, você não é mais o que você
É.
Você não tem que “inclinar-se para”, porque “inclinar-se para” é, já, colocar uma distância em relação à
experiência, ou em relação a um desejo, ou em relação a uma realidade.

É claro que existe, na consciência, a possibilidade de viver sem forma.
Mas a consciência, como você diz, continua aí: isso se chama a Infinita Presença ou Última Presença.
Mas não faça do que você viveu, há um tempo, um objetivo: criando um objetivo, você cria uma separação.

Apreenda, efetivamente, que só o ponto de vista da personalidade limita-o e confina-o e o faz considerar o que
foi vivido como um objetivo.
Enquanto você definir um objetivo (em relação a uma experiência, mesmo a mais importante), você não
está no Instante Presente e você não é o que você É.
Você deixou o controle ser assumido pela personalidade.

A partir do instante em que uma experiência aparece para a consciência (qualquer que seja essa consciência),
ela vai apropriar-se da experiência.
É por isso que Ser Absoluto põe fim a toda experiência.
O que não quer dizer que a experiência não seja mais possível, mas ela não tem mais lugar de ser, a partir do
instante em que você se tornou, realmente, o que você É, de toda Eternidade.
O olhar mudou, definitivamente.
Enquanto existe, na consciência, o sentimento de uma memória, de uma experiência (mesmo a mais
extraordinária que seja), você vive no passado.
Porque há um condicionamento que vem de suas próprias experiências e que vem alterar, realmente, a
possibilidade de Ser o que você É.

Nenhuma experiência resume-se a um passado ou a um futuro.
Mesmo a experiência da Unidade, ou a Consciência Turiya, não deve ser uma lembrança, mas deve tender a
tornar-se a Permanência que você É.
E depois, Turiya deve ser visto de outro ponto de vista, e isso é Absoluto.
Definir um objetivo, uma finalidade, relevará, sempre, da pessoa.
O que você É não é um objetivo.
O que você É não tem necessidade de ser descrito, nem colocado em imagem, nem rememorado.
Senão, isso não é o que você É.

Questão: você não intervirá mais, doravante, porque nós temos todos os elementos para poder
continuar a trabalhar ou porque nós chegamos ao tempo Final?
Porque limitar a essas duas proposições que fazem apenas confirmar que você procura uma resposta em
relação a um fim e nada mais?

Permita-me responder a sua questão quando de minha conclusão (e você apreenderá o sentido do por que eu
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vim e parti).

O intervalo de minha vinda sobrepôs-se a algo próximo, á Liberação da Terra.
Ou seja, justamente, à possibilidade de voltar a tornar-se o que vocês São e de não mais estar no
esquecimento, porque as condições eram propícias.
Mas esse não é o único objetivo ou a única indicação.
Mas eu voltarei a isso depois.

Questão: pode-se escolher o Absoluto ou não?
Mas em que o Absoluto seria uma questão de escolha, uma vez que, eu repito, é o que você É?

Só o ponto de vista da personalidade pode girar em círculo, em relação a isso, e fazê-lo crer que há uma
escolha.
Essa não é uma escolha uma vez que é o que você sempre foi.
Só o apego à sua pessoa, só o apego ao que se desenrola e que o hipnotiza, impede-o de vê-lo.
Portanto, essa não é uma escolha, a não ser a escolha de vê-lo ou de não vê-lo, mas isso nada muda na
realidade do que É.

Enquanto a consciência é inscrita em uma pessoa, sem qualquer reminiscência do que você É, ela é tributária
de circunstâncias da pessoa, mesmo ao nível de uma busca de conhecimento de si, como espiritual.
É um erro, uma ilusão e uma trapaça.

Porque, dê-se conta: quaisquer que sejam suas idades, desde o tempo em que vocês procuram, o
que vocês encontraram?
A pessoa o fará sempre girar em círculo, fazendo-o crer que você vai em linha reta, mas não há que se
deslocar, nem em círculo, nem em linha reta.

O que você É, É, de toda a Eternidade.
Só a consciência da pessoa o faz crer que há uma escolha ou um objetivo.
Eu sempre disse que o Absoluto não podia, em caso algum, ser um objetivo.
Como é que o que você É poderia estar distante do que você É?
Só a pessoa crê nisso.
A dinâmica da consciência – lembrem-se – será sempre uma experiência, qualquer que seja a
experiência.
Ela se serve, aliás, disso: fazê-los crer que a experiência tomará, um dia, fim, para fazê-los, sempre, girar em
círculo.
O único modo de sair disso é lembrar-se do que vocês eram, antes de ser uma pessoa.
Lembrar-se de todas as pessoas que vocês foram, para nada serve.
Nada há a deslocar, exceto o olhar.
Quando vocês apreendem isso, serão Absoluto, sem qualquer dúvida possível, sem qualquer
interrogação, sem qualquer questionamento, na felicidade a mais Absoluta que seja.

Mas deem-se conta: a pessoa não pode, jamais, estar na felicidade.
Quaisquer que sejam os fazeres, buscados ou encontrados, isso não dura, jamais.
E vocês sabem disso.
E vocês persistem em procurar no campo do conhecido de sua consciência.

Questão: para que terá servido nossa passagem na encarnação?
Mas não há qualquer passagem na encarnação.
É a pessoa que crê nisso.
Enquanto você crê que está encarnado e, portanto, que, um dia, esse saco vai desaparecer (esse saco de
alimento), você se tornará saco de carne para as minhocas.
Quando você apreender isso, terá dado um grande passo para a imobilidade.

O princípio da evolução, da melhoria, não se mantém, uma vez que o Espírito é perfeito, de toda a
Eternidade.
A FONTE é perfeita, de toda a Eternidade, e o Absoluto não conhece o tempo.
Você se inscreve, deliberadamente, em algo que é falso, esperando que sua encarnação permita-lhe bonificar-
se de algo.
Mas o quê?
Como é que o que é perfeito poderia ser mais do que perfeito?
De seu ponto de vista, a encarnação serve para melhorá-lo.
De meu ponto de vista, a encarnação é uma trapaça.
Nós temos dito que as leis desse mundo, não são as leis dos Universos.
Por que vocês querem transpor o que sua consciência vive, aqui, alhures que não aqui?
O que vocês sabem disso?
Nada.



Só aquele que tem esse conhecimento considera que os conhecimentos desse mundo são apenas ignorância.
Quando você aceita isso descobre, realmente, o que você É.
É o olhar falsificado que o faz crer que há algo a melhorar.
É um ponto de vista.
Isso não é a Verdade.

Ou, se você prefere, é uma verdade (parcial ou relativa) que concerne apenas a um pequeno lado do que É a
Realidade.
Como é que, se esse mundo é ilusão, considerar que sua presença na ilusão possa modificar o que
quer que seja do que você É?
A única coisa que se modificará são as leis do carma e as leis da pessoa, mas, em caso algum, o que você É.

Agora, você é livre para crer nisso, para a Eternidade se quiser.
Defina seus objetivos.
Enquanto seu objetivo é uma bonificação ou uma melhoria, você não poderá, jamais, reencontrar o
que você É.
Enquanto você crê no carma, você estará submisso ao carma.
Tudo aquilo em que você crê realiza-se, mas nenhuma crença Realiza o que você É.

Questão: a a-consciência, no Absoluto, pode ser considerada como coletiva?
Não há nem coletividade, nem Unidade, nem individualidade.
Você procura definir o que não pode ser definido.
Você é prisioneiro de um teatro.
Você não pode perceber que está em um teatro enquanto não o tenha visto.
O problema desse teatro é que ele não termina, jamais.
Há um princípio.
Como se vocês estivessem subjugados, atraídos, por algo que se faz espelhar, mas que vocês não agarram,
jamais, e por boas razões.

Olhem sua vida: você melhoraram, talvez, a personalidade, suas percepções, suas concepções do
mundo, mas será que vocês saíram disso?
Jamais.
Aquele que saiu disso sabe onde está a Verdade.
Não sair disso, escapando, mas vendo, claramente, as coisas.

Enquanto há crenças, elas o congelam e bloqueiam-no em um movimento, linear ou circular, do qual
você não pode sair.
Aquele que crê que nada existe, após a morte desse saco, vai encontrar-se confrontado a outra realidade.
Nessa realidade, mais leve, há uma impressão de luz, de amor, de presença: mas isso, também, é um erro.

É por isso que Ser Absoluto, é deixar desparecer, por si mesmo, o conjunto de crenças e, sobretudo,
aquelas concernentes ao que vocês nomeiam o espiritual.
Vocês não têm qualquer meio (e não haverá jamais nenhum) que lhes dará acesso a um conhecimento além
dos Véus do astral, porque não existe qualquer conhecimento disso.
É apenas no momento em que o conjunto de conhecimentos (desse mundo, da energia, da espiritualidade)
desaparece, que você é, realmente, o que você É.
Não antes.

Questão: portanto as pessoas que em nada creem, nem durante a vida, nem depois da vida...
Mas isso nada muda.
Aquele que não crê no que ele não vê, será confrontado, quando o saco de alimento desaparecer, ao
que será dado a ver e a perceber, de acordo com os sentidos dele.
Aí também, há inúmeras ilusões.

O fato de crer ou de não crer, nada muda.
A distância entre aquele que crê no carma, e o Absoluto, como a distância entre aquele que em nada crê, e o
Absoluto, é exatamente a mesma.
Só aquele que em nada crê ou que é capaz de instalar-se no Instante Presente, é suscetível de encontrar o
que ele É.

Mas, eu repito, passar de uma consciência, qualquer que seja, a uma a-consciência é impossível.
Apenas a extinção da consciência é que pode fazê-lo.
Ora, a consciência observa-se, permanentemente.
O que quer que vocês observem: o mundo, sua pessoa, o cenário do teatro ou o teatro, vocês não saíram do
teatro.
É tão simples assim.

Quando há uma diligência ou uma busca espiritual, de imediato, há consideração de um objetivo ou de uma
finalidade: conceber um objetivo ou uma finalidade é o obstáculo o mais importante para o Absoluto.



É como o exemplo da cebola: vocês exploram uma camada da cebola.
Só as camadas adjacentes são cognoscíveis.
Mas conhecer uma camada da cebola e as camadas adjacentes não bastará, jamais, para ser uma cebola.
Aquele que está instalado em uma camada, e que se define nessa camada, não pode, de modo algum,
ver a globalidade.
A consciência sempre foi definida, na sociedade como na espiritualidade, ou como um motor ou como um
elemento de ação o mais importante em toda busca (moral, social ou espiritual).
Mas não pode haver busca.
Só o ponto de vista da consciência os faz crer nisso, congelando-os em uma identidade, em uma sucessão de
identidades e no engano de algo a melhorar.

Questão: há pouco você deu a entender que haveria uma persistência de um mundo astral para as
almas falecidas. Ora, eu acreditei compreender que o plano astral estaria dissolvido.
Eu nada dei a entender.
É você que supõe.
Eu falo de condições comuns, habituais.
Quando o saco de alimento torna-se um saco de carne, o que acontece para a consciência?
O que eu disse não se inscreve em qualquer perspectiva de modificação, mesmo se ela exista.
Mas vocês compreenderão muito melhor quando eu exprimir, no final, o sentido e a conclusão de minhas
intervenções.

Eu posso, já, dar-lhes um exemplo disso, através do que lhes é conhecido: existem, em todos os
povos, livros de acompanhamento, para aqueles que passam ao outro lado.
Ainda é preciso conhecê-los.
É por isso que a leitura deles era feita, tradicionalmente, para aqueles que partiam, permitindo a eles enfrentar
outra camada da cebola.
Daí vocês deduzem, já, em parte, minha conclusão.
Mas eu voltarei a isso depois.

Questão: os livros que nos falam da vida após a morte, portanto, para nada servem?
Mas a vida após a morte não é a Vida.
É outro confinamento que existia.
Isso, parecia-me que a maior parte dos Anciões havia explicado.
Se vocês fazem do após vida a Verdadeira Vida, vocês estão, novamente, em uma crença, que é
oriunda ou de suas próprias experiências de sobrevida ou, justamente, daquilo sobre o que vocês
são documentados.
E aí, inscreve-se, à perfeição, esse porque eu intervi.

Deem-se conta: vocês substituíram as religiões (pela abertura que se produziu, há mais de um século) pela
crença em uma sobrevivência, com inumeráveis testemunhos e inumeráveis documentos.
Mas quem lhes prova que é verdade?
Quem lhes diz a Verdade?
É claro que existe um mundo mais leve, menos denso, menos pesado, com regras, com luzes.
Mas isso é profundamente delimitado e, eu diria, mesmo, condicionado por suas crenças, aqui mesmo.
E é efetivamente por isso que é preciso liberar-se de todas as crenças.

Mas atenção, eu jamais pedi para crerem em mim.
Vocês estariam no erro.
Mas, em contrapartida, o que eu disse (quer vocês tenham lido ou escutado), é que isso, para vocês,
representa uma chance ou uma infelicidade, nada mudará.
Quer dizer que, no momento vindo, quer vocês tenham compreendido, quer vocês tenham aceitado a
possibilidade de que isso seja a estrita Verdade, ou que vocês nada compreenderam do que eu disse, do que
leram, tudo isso permanecerá gravado, em vocês, no momento vindo.
Toda a diferença está aí.

E é minha conclusão: aquele que deixa esse mundo será confrontado, é claro, a uma nova realidade.
Aquele que refuta essa nova realidade, como sendo outra camada da cebola e não uma finalidade verificará,
por ele mesmo, o que ele É.
Mas aquele que não tem a mesma ocasião, em sua consciência, de pôr em dúvida o que é visto, o que é
percebido, será tributário do que é visto e do que é percebido.
Portanto, quer vocês tenham me compreendido ou rejeitado, não tem qualquer espécie de importância.

Alguns, entre vocês, tornaram-se, de imediato, Absoluto.
Outros se erigem em oposição, pela razão e pelas crenças.
Pouco importa.
Vocês verão, efetivamente, no momento vindo.
Eu os lembro de que vocês, estritamente, nada levam quando esse saco de alimento desaparece.
Só a consciência crê levar-se, a ela mesma, com suas lembranças.
Mas então, explique-me porque vocês não têm a lembrança do conjunto de suas vidas passadas?



Por que é que isso desaparece?
Então, fazem-nos crer que é preciso ser espiritual e que a memória das vidas passadas vai voltar.
Onde está a continuidade?
Se não é através da lei de ação/reação, que permitiu o confinamento desse mundo?
Tudo isso não é verdade, exceto quando vocês creem nisso.
Nossas conversas jamais foram a ocasião de fazê-los aderir ao que quer que fosse, mas simplesmente, mas
para aqueles que não perceberam o que eles São, no momento vindo, o simples fato de ter, na consciência, a
lembrança dessas palavras, permitirá a vocês, naquele momento, não serem enganados por suas crenças e
suposições.

Lembrem-se: a consciência da pessoa é separada e dividida, ela é tributária de uma história.
A consciência do Si (ou a Unidade ou um dos Samadhi) põe-nos em face da persistência de uma forma, e da
vivência de que não existe separação entre todas as formas e todas as consciências.
Certamente, é muito mais sedutor e agradável que esse saco esteja na alegria, mas isso nada mudará no
destino do saco.
E eu falo do saco de alimento, como do saco mental.

Em contrapartida, ter ouvido algo que vocês perceberam, vocês mesmos, aí, é fácil.
Ou, então, o que lhes é oposto, interiormente, pela impossibilidade de vivê-lo, colocá-los-á, justamente, em
face dessa possibilidade, muito mais facilmente, no momento vindo.
Portanto, não é um problema de crença, mas, bem mais, de impregnação de camadas periféricas da
consciência.
Eu havia explicado tudo isso em relação à ação de minha voz no chacra laríngeo.

Questão: o desaparecimento do astral pode ajudar a dissolver essas crençase fazer de forma a que
não haja outras que se grave?
As crenças não vêm do astral: elas vêm do mental.
Estruturar uma ideia, estruturar um pensamento (adaptado a esse mundo, que fornece sentido a esse mundo),
tem todas as razões de realizar-se.
O desaparecimento dessas egrégoras foi-lhes explicado.
O astral é ligado à visão.
É por isso que eu tomei o exemplo do teatro.

A partir do instante em que vocês não são mais sujeitos à visão (aquela desse mundo, como aquela do outro
lado, ao nível astral), então, vocês estão Livres.
Não antes.
Porque a visão física, a visão astral, mesmo a visão etérea, remete-os à distinção de formas.
A verdadeira visão (aquela que eu chamei "o ponto de vista") é totalmente diferente.
Ela não é um "ver" no sentido que vocês concebem, no sentido que vocês realizam.
Esse "ver" é independente do olhar, é independente dos olhos e, portanto, independente da
consciência ou dos órgãos dos sentidos que, eu os lembro, não existem mais do outro lado.
E, no entanto, aqueles que estão do outro lado veem, sem olhos.
O que é que vê?
Coloquem-se a questão.

Questão: A consciência, no Absoluto, está, portanto, por toda a parte em lugar algum e ilimitada?
Sim.
Mas não se esqueça de que dizer "por toda parte, e em lugar algum" é, já, localizar-se.
Isso traduz a visão de seu cérebro porque, para o cérebro, é preciso estar em algum lugar, localizado no
espaço e no tempo.
È, aliás, uma das características da consciência, quaisquer que sejam esses tempos, quaisquer que sejam
esses espaços.

O Absoluto não é concernido nem pelo tempo, nem pelo espaço.
Portanto, ele não está em lugar algum, nem por toda a parte.
Eu diria melhor: in-delimitado ou indefinido porque, se você propõe que é ilimitado, já, você concebe que há um
limite possível (possivelmente, um limite) e isso o remete, ao seu modo de apreender, com sua consciência, as
coisas.

Lembrem-se do que eu repeti, sem parar: aquele que é Absoluto, sabe disso.
É uma evidência.
Para aquele que está envelopado em sua camada de cebola ou que está subjugado pelo espetáculo,
para ele, isso não existe.
Mas, obviamente, se isso existisse, não haveria mais questão, mais espetáculo, mais espectador e mais teatro.
É o exercício da consciência, da própria consciência, que é responsável pela limitação.
Portanto, apor o termo "ilimitado" não basta.
O infinito apenas pode ser concebido através da noção de limite, em relação a uma noção de finito.
O termo exato, na consciência (que vai perturbá-lo, no máximo), é o indefinido ou, se você prefere, o não
delimitado, que não é o ilimitado: não se define o Absoluto pelo contrário.



Questão: para que servem todos os protocolos que nós fazemos?
Para ocupar a consciência, para fazê-la dirigir-se, justamente, a algo que é menos limitado, para viver o Si, para
aproximar-se da Infinita Presença, para viver e amplificar o que é tolerável, nesse momento.

Mas o Absoluto não é concernido por isso.
Simplesmente, existem estratos da consciência mais acessíveis (se posso dizê-lo), mesmo se não haja
passagem para o Absoluto.
É o caso daquele que não é mais subjugado pela cena do teatro, que se apercebe de que há um espectador,
que é o observador, e que por trás (mas não é a palavra exata) do observador, há outra coisa, é o que você É.

Ser o que você É de nada depende.
Nem de uma evolução, nem de um protocolo, nem de um pensamento, nem de uma ideia, nem mesmo de um
corpo, nem mesmo de um mundo.
É aqui que é a Morada de Paz Suprema.
Qual questão pode aparecer para aquele que está imerso nesse Contentamento?
Nenhuma.
A vida continua, normalmente, a pessoa ocupa-se do que há a fazer, mas você não é essa pessoa.
Aquele que é Absoluto sabe e vive-o.

Questão: existe uma reciclagem de consciência para que elas possam tornar-se Absolutas?
Mas nenhuma reciclagem de consciência pode fazê-lo tornar-se Absoluto.
É impossível.
Nada há a reciclar.
Nada há a transformar.
Nada há a mudar: há apenas que mudar de ponto de vista.

Esqueça-se de você mesmo.
Tome consciência, primeiro, do observador, do Si e depois, após, abandone o observador e o Si.
E você estará ainda aí, sem esse corpo, sem essa consciência, sem essa vida e sem esse mundo.
Aí está a Morada de Paz Suprema.

O problema, é que vocês analisam minhas palavras, é claro, com a consciência.
Mas lembrem-se de que minhas palavras (mesmo se elas os põem na reação, mesmo se elas os põem na
cólera ou na incompreensão), essas palavras e a Vibração delas voltarão a sair, no momento vindo, para sua
consciência.

Eu já disse, mesmo, que quanto menos vocês compreendem, mais vocês ganham tempo, e mais vocês se
arranjam, mesmo sem sabê-lo, para deixar a a-consciência aflorar.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI pode apenas repetir-lhes sua conclusão que ele já deu: não se coloquem a questão de saber se o
que eu disse é verdadeiro ou falso porque, em caso, algum isso concerne à sua consciência.

Lembrem-se de que, estritamente, nada há a compreender e de que quanto menos vocês
compreendem, mais a consciência afrouxa-se.
E quanto mais a consciência afrouxa-se, mas há a faculdade de fazer aparecer o observador e, sobretudo, viver
quem se tem atrás do observador: o que vocês São, sem forma, sem atribuição, sem objetivo, sem finalidade,
mas a Morada de Paz Suprema.

O que vocês querem ser mais, ao mesmo tempo sabendo que vocês podem ser qualquer forma em qualquer
consciência que seja, em qualquer mundo que seja, exceto aí onde vocês Estão?
Mantenha simplesmente em sua consciência (se vocês não são Absoluto), que em definitivo, vocês o São.
Não aportem a isso o peso de qualquer crença ou de qualquer certeza, e vocês verão, por si mesmos que, a
um dado momento, ao fim desse saco, isso voltará a vocês.

Olhem, sobretudo, nos países ocidentais: o único modo que vocês tinham, era de seguir regras, leis ou
crenças, espirituais ou sociais.
Falavam-lhes, então, de paraíso, de inferno e, portanto, de uma continuação da consciência: é exatamente o
que acontece.

Mas será que a continuação da consciência é suficiente?
Será que vocês se contentam com isso?
Em definitivo, qual é o objetivo da consciência?
Ela tem uma finalidade?
Ela tem uma origem e um fim?



Exceto indo verificá-lo por vocês mesmos, vocês não têm qualquer meio de sabê-lo.
Vocês podem apenas crer nisso, supor ou comparar ao que vocês vivem, em consciência, no mundo no qual
vocês estão.

Ora, nenhum elemento desse mundo, nenhum elemento de suas intuições, nenhum elemento de suas
percepções ou de suas Vibrações, permitir-lhes-á Ser Absoluto.

Ora, é o que vocês São, desde sempre, antes mesmo que a consciência existisse.

Não se coloquem a questão de elucidar o que eu lhes disse porquê: ou vocês o vivem, ou vocês não o vivem.
Simplesmente: como a consciência é ligada à memória (qualquer que seja, quer seja a experiência em sua
vida, aqui, ou outra memória que vocês nomeiam akáshika, pouco importa), no momento vindo, isso voltará a
vocês.

Mas, enquanto não existia testemunho que lhes coloca a questão do Absoluto, ou que afirma o Absoluto, em
que isso lhes concernia?
Exceto em algumas tradições, algumas faixas de alguns movimentos e alguns seres que ali tiveram acesso, o
que resta?

Os testemunhos do Absoluto, por aqueles que o são (porque o olhar mudou, o ponto de vista mudou), não
estão aí para provar-lhes o que quer que seja, nem demonstrar-lhes o que quer que seja.
Mas simplesmente para deixar o traço que eu lhes expliquei.
Esse traço basta-se por si mesmo porque, a um dado momento, a consciência (em face do novo, em face de
uma mudança de quadro ou de limite) colocar-se-á a questão do in-delimitado, do indefinido.
Simplesmente, porque essas palavras foram pronunciadas.

Aí estão, portanto, o sentido e o objetivo de nossas conversas.
Jamais foi o de alimentar o mental.
“O princípio da investigação e da refutação (que eu lhes dei, no início) simplesmente permitiu-lhes perceber,
concretamente, verificar por si mesmo e pela mente, o que é efêmero e o que concerne à integralidade
deste mundo.”
É isso que é importante.
É isso que voltará, no momento vindo.
É por isso, também, que eu insisti no fato de jamais considerar o Absoluto como um objetivo ou uma finalidade:
o que ele não é.

São, portanto (de algum modo), contradefinições que, pelo absurdo, farão, em um primeiro tempo, na
encarnação, derrapar, de algum modo, o mental e, do outro lado (quando o saco não estiver mais),
desencadear o estímulo necessário da consciência.

Então Bidi vai saudá-los.
Eu diria, do meu ponto de vista:...
(ndr: seguem-se aproximadamente dois minutos de silêncio).
E Bidi saúda-os.
Adeus.

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1682
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