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MARIA - Dezembro de 2016 
 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Eu me dirijo a vocês, queridos filhos, 
nesse dia 8 de dezembro do seu ano de 2016. Eu trago a vocês primeiramente 
todo meu Amor de Mãe, toda Luz, todo calor do Amor, em cada um de seus 
corações. 

   
...Silêncio... 
 

Na hora em que vocês entram nos preparativos do Natal, festejando assim o 
nascimento de meu Filho, nenhum de vocês pode ignorar o que se desenvolve 
em vocês como ao redor de vocês. Cada dia que passa vai levar vocês, 
progressivamente, ou de maneira brutal, a viver a realidade do que se 
desenvolve, que isso seja por seus sonhos, que isso seja pelas suas alegrias ou 
mesmo por suas dores, qualquer que seja sua idade, qualquer que seja sua 
história. Em graus variados no momento, todos, onde quer que vocês estejam, 
perceberão que alguma coisa está no horizonte, um evento como nenhum outro. 
 

Neste período particular que precede o Natal, eu desejaria ver seu coração 
definitivamente aberto a Verdade, a isso que vocês são. Qualquer que seja o 
estado de sua pessoa, de sua história, quaisquer que sejam os eventos desta 
Terra, onde quer que estejam, lembrem-se do que vocês são. Antes mesmo que 
eu venha me apresentar a vocês, vocês têm a oportunidade hoje de viver essas 
premissas, porque efetivamente vocês voltam agora ao calendário desta Terra, 
nos tempos das profecias, de seu cumprimento, de seu término. Mas vão além 
dessas profecias, quaisquer que sejam e de onde elas vêm. A única coisa 
essencial, é seu coração, o que vocês são, além de toda aparência, de todo 
sofrimento, de toda procura. Aí está seu salvo-conduto. 
 

Onde vocês olham, a Terra se desperta e se eleva. Ao redor de vocês, em sua 
família talvez, as interrogações, os questionamentos aparecem. Lembrem-se em 
toda circunstância, apenas seu coração é mestre, porque ele é sua verdade. Em 
qualquer caso de discórdia, em qualquer caso do evento que seja, em relação ao 
Céu e a Terra, não esqueçam que isso é o que leva vocês a sua eternidade e a sua 
liberdade. Mesmo que vocês não vivam nada, aceitem simplesmente isso como 
uma possibilidade, e cada dia não poderá mais haver outra possibilidade exceto 
ser o que vocês são. 
 

Em qualquer canto desta Terra, em qualquer canto de seus Céus, tudo está 
afinal pronto, isso foi anunciado a vocês já desde numerosas semanas, mas 
vocês sabem também, ninguém conhece a data. Lembrem-se que em todo este 
período, nessas premissas que vocês vivem desde hoje, há sua Eternidade, há a 
Alegria, há o Amor e, sobretudo, a Verdade; é seu único objetivo agora. Vocês 
não têm que procurar, vocês não têm que se deslocar, vocês têm justamente que 
estar inteiramente aí, totalmente presentes e totalmente em seus corações, 
porque é no decorrer dos eventos os mais inofensivos como os mais graves que 
vocês demonstram a si mesmos sua localização. Na Verdade, no Coração do 
Coração, lembrem-se, não pode ter nenhum sofrimento e nenhum erro, há 
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apenas a verdade do Amor e da Luz. O resto só passa. 
 

Assim, cada um de vocês é chamado, a sua maneira, a viver essas últimas 
preparações, esses últimos ajustamentos, essas últimas definições, a fim de 
permanecer na paz, a fim de que nenhum medo possa mesmo se elevar em 
vocês. O Amor é seu salvo-conduto, ele é sua verdade. 
 

Meu Manto Azul da Graça se deposita esta noite sobre seus ombros a fim de 
vocês mesmos provarem a si mesmos na força do Amor, na força de sua 
Eternidade. Neste período, guardem em alguma parte de vocês, o que vocês têm 
a viver, a reencontrar, é que o Amor é tudo. Enquanto Mãe, como toda mãe, eu 
não poderia jamais julgar nem mesmo condenar um de meus filhos. O Amor é 
tão grande e o perdão é tão imenso, como vocês queriam que houvesse punição, 
se isso não está em suas próprias culpas, em suas próprias experiências em seus 
próprios erros? Mas o que representam elas em face disso que vocês são. 
 

Escolham. O Amor é o único bálsamo. A Paz, aquela que emana de seu coração 
e não aquela que vocês procuram através de uma recusa do mundo, em certas 
meditações, mas estar na paz de maneira consciente e presente, a cada instante, 
o Fogo Ígneo lhes é constrangedor às vezes, porque ele guia vocês sobre o 
caminho de sua Eternidade, não para deslocá-los, mas para o viver desde agora. 
Será a vocês cada vez mais fácil constatar por vocês mesmos, os momentos onde 
a Fluidez da Unidade, da Vida, do Amor, lhes aparecerão como uma magia 
incrível, e portanto, tão real, e que no momento em que por uma razão ou por 
outra vocês se distanciarão disso, vocês se sentirão cada vez mais arrancados, 
de alguma forma, disso que vocês são realmente, além de toda máscara, de toda 
aparência e de toda história. 
 

Então nós estamos com vocês, nós nos mostramos cada vez mais 
frequentemente a seus olhos, que seja em suas noites, que seja em seus céus. 
Muitos de vocês agora se comunicam já de maneira cada vez mais regular e 
fácil, cada um em seu ritmo, com as outras dimensões, com os povos da 
natureza. Eu sei que muitos de vocês começam a ver as coisas que não viam, 
sem querer ver. Tudo se esclarece, pela simplicidade, desde o instante em que 
vocês dizem sim ao Amor, sim à Verdade, sim à Eternidade. 
 

Então eu não tenho grande anúncio a fazer a vocês nesse dia em particular, 
senão dizer a vocês: estejam na alegria. Cada dia deve ser um momento de 
alegria, quaisquer que sejam as provas de seu corpo, de sua vida, ou qualquer 
que seja mesmo a felicidade que lhes é oferecida. Lembrem-se que a solução 
está no interior de vocês, não há nenhum enigma, sobretudo, agora. O Fogo 
Ígneo tem, desencadeado em muitos de meus filhos, o colocar em movimento e 
a liberação de sua Merkabah interdimensional. Alguns de vocês vivem as 
premissas, que isso seja pelos calores, pelos frios, pelo trespassar do coração, 
que isso seja pelas sensações de queimar sobre as Portas correspondentes a esse 
Fogo Ígneo. Vocês veem então bem que não haverá mais descanso, não é mais 
tempo de tergiversar, e que é tempo de ser vocês mesmos, com amor, com 
simplicidade, em toda sua eternidade e em toda sua Luz. Isso não tem 
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necessidade de palavras, mas simplesmente de ser. 
 

Então, guardem sua própria casa e estejam presentes, inteiramente. Porque a 
ignição da Merkabah interdimensional, mesmo que vocês não vivam, para 
alguns no momento, é exatamente o que está prestes a se desenvolver nesse 
momento mesmo no seio do sistema solar. Tudo converge, tudo se torna claro 
no seu coração, de maneira cada vez mais evidente e em alguns casos mesmo 
estrondoso. 
 

...Silêncio... 
 

Cada um de meus filhos verá o mesmo sorriso, aquele de uma Mãe amante, 
ouvirá as mesmas palavras. Lembrem-se: estejam atentos a seus sons 
interiores, se vocês os percebem, mas também aos sons do Céu e da Terra. 
Estejam presentes e vocês serão atentos não como um observador mas 
presentes em sua eternidade no coração, sem nada pedir, simplesmente estar aí, 
e isso se tornará cada vez mais evidente. Meu Manto Azul da Graça acompanha 
vocês e acompanhará cada vez mais frequentemente nesses momentos em que 
vocês pensem primeiro no que vocês são, em seu coração, ao invés de no outro 
em lugar de você. Tudo é Um. É necessário viver agora bem mais do que a 
experiência, mas a realidade e a totalidade, desta Alegria e deste Amor, desta 
Luz Branca da Fonte – isso que vocês são. 
 

...Silêncio... 
 

Eu agradeço a presença de vocês, aqui e em outros lugares, me escutando, me 
lendo e pensando simplesmente; a Graça estará aí, não pode ser de outra 
maneira. O bálsamo do perdão, o bálsamo da reconciliação e da Ressurreição se 
derrama sobre vocês agora, nesse momento mesmo. Sejam preenchidos desta 
Alegria, sejam este Amor fantástico que vocês são. 
 

Meu Amor de Mãe acompanha vocês em cada circunstância e ocasião desde o 
instante em que o coração for sua prioridade, desde o instante em que vocês 
reconhecerem sua realeza enquanto filhos da lei do Um, chamas eternas de 
Vida, além de todo jogo. Então, nesse dia, eu lhes abençoarei, qualquer que seja 
o momento, mesmo que seja em alguns dias – o tempo não existe aí também. 
Isso que vocês leram, isso que vocês ouviram é uma prova, se vocês têm ainda 
necessidade de provas. 
 

...Silêncio... 
 

Eu digo então a vocês muito rapidamente, até muito breve, eu já estou aí. 
Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, e eu amo vocês. 
 

*** 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/09/marie-8-decembre-
2016/ 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/09/marie-8-decembre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/09/marie-8-decembre-2016/
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CRISTO - Dezembro de 2016 
 

Que a Paz seja sobre vocês todos. 
 

...Silêncio... 
 

Na Paz do coração, eu venho a vocês. Irmãos e irmãs presentes sobre a Terra, 
como Eufui, Eu mesmo há muito tempo, Eu me apresento a vocês. Eu peço a 
vocês desde o presente de livrarem-se das noções históricas em relação a mim, 
porque antes de ser uma forma como vocês, presente e caminhando sobre esse 
mundo, Eu já fui um Princípio. 
 

Eu não venho lembrar dos fatos históricos nem mesmo proféticos, Eu venho 
simplesmente a vocês porque o chamado de seu coração foi ouvido no mais alto 
dos Céus. 
 

Eu fui ao mesmo tempo aquele que foi chamado Jesus-Cristo, mas não havia 
uma pessoa, nem mesmo uma história, fosse ela a mais autêntica nesta época. 
 

Isso que Eu fui, muitos de vocês hoje são. 
 

...Silêncio... 
 

Neste período na Terra, lhes foi dado ver a vaidade e a inutilidade do que faz a 
vida nesse mundo. 
 

Eu venho lhes mostrar o que vocês são, porque vocês são assim como Eu o 
Caminho, a Verdade e a Vida, vocês são assim como eu os filhos do Pai. 
 

Um longo trabalho foi cumprido por vocês mesmos e pelos irmãos da Luz para 
permitir a vocês chegarem nesse momento. 
 

...Silêncio... 
 

Eu sempre declarei que meu Reino não era desse mundo. Eu vim trazer a 
Palavra de Verdade, a Palavra do Pai. Eu passei por todas as etapas em que 
vocês passaram. Hoje, vocês chegam de algum modo no fim da história, as 
alegrias de sua ressurreição na verdadeira Vida. 
 

Para muitos de vocês, a preparação durou quase trinta e três anos. Se sua idade 
é suficientemente avançada, seu caminho, qualquer que tenha sido a forma, foi 
o mesmo que o meu, a sua escada, aquela de suas vidas. 
 

Hoje, a realidade de sua ressurreição, através dos sinais interiores e dos sinais 
visíveis na superfície desse mundo, não deixa pairar nenhuma dúvida sobre a 
realidade disso que se desenrola. É claro, os numerosos irmãos e irmãs 
desta Terra não duvidam um único segundo que os tempos anunciados e 
profetizados se desenrolam nesse momento sob seus olhos e em sua carne. 
 

Eu não vim novamente ensinar o que quer que seja porque todo ensinamento 
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foi dado. Este ensinamento se resume a uma única coisa, vocês sabem, vocês a 
vivem: o Amor, o Amor que foi tão distorcido, alterado e enganado sobre esse 
mundo, pela vontade de alguns sanguinários, de poder e de ascendência sobre 
vocês. 
 

Hoje, as portas de sua ressurreição, mais do que nunca o ensinamento de então 
é atualidade. Nada há a subtrair, nada há a acrescentar. 
 

Como isso foi dito sobre a cruz, cabe a vocês entregar o Espírito ao Pai, a fim de 
viver a vida eterna, aquela que não conhece nem fim nem início. 
 

Eu não venho vê-los para dar novas regras, nem novas orientações, mas eu 
venho hoje porque, em muitos de vocês, na superfície da Terra, Eu me 
reconheço e Eu me vejo. 
 

Já desde de muitos anos, um número suficiente de irmãos e de irmãs da Terra 
cumpriram sua alquimia de Ressurreição e de Renascimento, permitindo 
oferecer uma base suficiente para realizar e cumprir as profecias, em sua 
finalidade. 
 

Muitos ainda de nossos irmãos e de nossas irmãs estão seduzidos por esse 
mundo em vez de pela vida eterna; é necessário não julgar pois eles não sabem. 
Ora vocês, vocês sabem, porque o vivem. Vocês não são superiores nem 
inferiores, vocês estão simplesmente em um outro momento de sua consciência. 
 

Seu papel, se eu posso dizer assim, nesses tempos, é oferecer sua Luz para a 
Terra e ao conjunto dos irmãos e das irmãs. Não façam um caso pessoal, não se 
preocupem em saber para onde direcionar esse amor e para quem o oferecer. 
Sua presença torna-se eminentemente mais importante do que qualquer 
palavra ou discurso que vocês poderiam pronunciar. 
 

Se vocês têm a chance, neste período, de ter tempo, se suas obrigações nesse 
mundo lhes deixam a oportunidade, eu peço simplesmente que vocês vigiem e 
orem comigo, porque o conjunto das circunstâncias dos tempos proféticos se 
acompanham de uma maior doçura e de uma maior abertura coletiva à 
realidade e a verdade do Amor. 
 

Vocês não têm necessidade de reivindicar a Mim, nem importa a qual outro 
mestre; vocês são seu próprio mestre, mais do que nunca. Cabe a vocês 
demonstrar sua autonomia, sua liberdade e sua transparência, simplesmente 
pela sua amada Presença, que vigia e que ora. 
 

Muitos entre nossos irmãos e irmãs ignoram ainda o que vai se desenrolar, mas 
pressentem instintivamente o teor, mesmo que eles recusem admitir ou ver. 
Estejam seguros, como isso foi repetido em inumeráveis vezes, que cada irmão, 
cada irmã, cada evento, cada situação, é muito exatamente justa e verdadeira. 
 

A coisa essencial, no Amor é a Paz, esta Paz e esta Alegria que, como vocês 
sabem e vivem não depende de nenhuma circunstância nem de nenhuma 



7 
 

condição. 
 

Da mesma maneira que numerosas Presenças sutis acompanham vocês ou os 
reencontram, que isso seja em sua cama, na natureza ou em outras 
circunstâncias, eu venho anunciar que estando presente em vocês em seu 
estado de Cristo interior, muitos entre vocês, neste período da Terra, são 
chamados a Me reencontrar. Não vejam uma personagem histórica, eu repito, 
mas o Princípio fundamental, iniciando em cada palavra confinada, o processo 
mesmo de liberação do confinamento. 
 

Então vocês são numerosos, doravante, a poder Me acolher, a poder Me ver e a 
poderMe ouvir. Quanto mais a Terra se aproxima de seu solstício de inverno 
(verão no hemisfério sul), muito mais minha presença se fará sentir, mostrando 
a vocês que efetivamente Eu estou ainda em vocês de toda Eternidade. 
 

Vocês sabem também, mesmo que erradamente me chamam o Salvador, Eu não 
posso salvar vocês apesar de vocês ou contra sua liberdade. Eu não falo da 
Liberação – que está adquirida – mas bem ao contrário de destino. Saibam 
também que o que quer que seja isso que foi chamado atribuição vibral que é 
sua, ninguém pode prejulgar o destino de seu irmão até o último momento, 
porque contrariamente as aparências desse mundo e de seu pandemônio, vocês 
não estiveram jamais tão prontos a viver sua liberdade eterna. 
 

Devido a nossa proximidade, não somente a minha, mas do conjunto das Forças 
da Luz, que seja aquela da Confederação ou aquela dos Arcanjos, por exemplo, 
me é desde agora possível me manifestar em vocês. E desde agora é possível 
colocar seus pés nos meus pés, é possível a vocês colocar seu coração em meu 
coração. 
 

Ultrapasse todas as noções que vocês tenham talvez lido, estudado, em relação 
a Mim. Sejam virgens de todo prejulgamento, de toda referência e de toda 
personalização. Assim como vocês conheceram as alegrias desse mundo, assim 
como vocês viram a heresia desse mundo, assim como vocês puderam sofrer, 
assim como vocês conheceram as alegrias da encarnação mesmo que ela fosse 
breve. 
 

...Silêncio... 
 

Então saibam que quando a Luz Branca invadir vocês, quando o Fogo Ígneo 
percorrer vocês, Eu estou muito próximo de vocês, muito próximo de sua 
consciência. É nesses momentos que nós temos mais chance de nos 
reencontrar, de comungar e de reforçar sua estabilidade daquele que é 
renascido: o Cristo. 
 

Como isso foi anunciado por meu profeta, sob meu ditado, o bem-amado João, 
hoje eu venho comungar com vocês, Eu venho lavar suas vestes e Eu venho 
escutá-los. Eu não venho para julgar, mas eu venho para ajudá-los a cortar o 
que deve ser. Tem sido dito sempre a vocês que era a Inteligência da Luz que 
estava agindo; mais do que nunca hoje, de diferentes maneiras, vocês a vivem 
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ou a descobrem. 
 

Então vigiem e orem porque vocês são numerosos a poder Me receber, Me 
recebem nesses momentos particulares, que seja durante seus dias ou suas 
noites, na presença e na companhia do Fogo Ígneo, na presença da Luz Branca 
vista no interior de vocês mesmos onde eu poderei encontrá-los. Não ainda para 
lavar suas vestes, mas para consolidá-los em sua ressurreição. 
 

Eu virei de mãos vazias, eu não virei ensinar o que quer que seja novamente, 
mas eu virei de alguma forma estabelecer minha Presença em sua Presença, 
consolidando vocês em sua emanação de Luz eterna, na superfície desse 
mundo. 
 

...Silêncio... 
 

Sua presença sobre esta Terra é preciosa, porque vocês tem caminhado até esse 
dia, quaisquer que tenham sido seus obstáculos, quaisquer que tenham sido 
suas alegrias, quaisquer que tenham sido suas ocupações. 
 

A Luz faz de vocês hoje os enviados da Fonte, os dignos filhos do Pai. Em 
qualquer situação que vocês estejam, não importa onde sobre a Terra, de 
qualquer denominação religiosa que vocês sejam, se vocês têm ainda, isso não 
faz nenhuma diferença paraMim. Somente o que vocês são é fundamental e não 
o papel que vocês desempenham. 
 

Eu reconheço cada um de vocês na intensidade de seu coração e Eu 
responderei cada chamado, não para melhorar sua situação na superfície desse 
mundo, nem mesmo para melhorar esse mundo, mas bem mais para consolidar 
a verdade da Eternidade, permitindo revelar sempre mais a falsidade desse 
mundo confinado. 
 

...Silêncio... 
 

Chamem-me também justamente nos momentos em que parece a vocês não 
duvidar, mas faltar a firmeza do Amor. 
 

Eu terei desde agora a possibilidade de entrar em comunhão com muitos de 
vocês no mesmo instante, no mesmo momento, e Eu não Me privarei. 
 

Novamente, Eu não venho e Eu não virei fazer discursos a vocês em relação a 
sua vida. Não contem comigo para resolver seus problemas no seio desse 
mundo, mas para eventualmente apoiá-los em suas interrogações sobre a 
Eternidade. 
 

...Silêncio... 
 

Minha forma que se apresentará, será conforme o ideal que vocês trazem. Vocês 
não me reconhecerão necessariamente por uma forma, que poderá ser 
profundamente diferente para cada um, mas por nosso coração comum. Eu 
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respondo então no nascimento de seu Cristo interior, vindo confortá-los, em 
suas escolhas que vocês colocaram, em suas decisões que vocês tomaram e na 
sua vivência. 
 

Novamente, eu repito, cada consciência desse mundo está exatamente no lugar 
que é seu para viver esses tempos. Lembrem-se também o que eu havia dito: 
“Aqueles que quiserem salvar sua vida a perderão”. Aqueles que perderem a 
vida, encontrarão a Eternidade, sem olhar para frente, sem remorsos, com a 
alegria incomensurável: aquela do coração, é claro, mas aquela também, de 
reencontrar a liberdade da consciência. 
 

Antes de meu retorno efetivo tal como quando Eu parti, quer dizer, não 
esperem me encontrar em nenhum corpo de carne, mas esse momento não 
chegou ainda. É necessário para isso no entanto, que vocês passem cada um por 
suas tribulações que lhes são próprias e vocês devem também passar pelo Apelo 
de minha Mãe que dirá a vocês que vocês são seus filhos e que sobretudo os fará 
viver, aí também sem nenhuma dúvida possível. Mas minha presença silenciosa 
e amorosa está adquirida, aqui nesse mundo. 
 

Não busquem obter nem glória, nem ensinamento, nem diálogo, mas 
simplesmente, como Eu disse, de consolidar vocês no Amor Eterno. 
 

O dom da minha Presença só faz responder, definitivamente, o seu próprio dom 
e o seu próprio sacrifício, mostrando por aí mesmo que vocês colocam seus 
passos nos meus passos. 
 

A Luz não condena, a Luz não julga, a Luz oferece a Liberdade, de acordo com o 
que vocês pensam da Liberdade ou o que vocês vivem de Liberdade. 
 

Eu diria também que neste período que precede o Apelo de minha Mãe, àqueles 
que muito foi dado, será ainda mais dado. Àqueles que não pediram nada, será 
também dado, assim é o Amor. 
 

Nós não podemos impor a Liberdade a ninguém. Nós só podemos favorecer seu 
retorno a Luz, mostrando-a à vocês, permitindo à vocês mesmos vivê-la. 
 

...Silêncio... 
 

O período que se abre, até o período do fim de seu ano terrestre, representa 
uma janela de oportunidade sem igual, também por minha presença ao lado de 
vocês como pelo Apelo Coletivo de Maria, minha Mãe. 
 

Na medida do possível a Luz lhes chama e eu exorto vocês igualmente à oração, 
à oração do coração, que não é um pedido de satisfação de uma vantagem 
qualquer sobre esse mundo, mas bem mais uma vantagem na Eternidade – 
como Eu disse e repito, a fim de consolidar vocês em seu viver, em sua fé e em 
sua verdade. 
 

...Silêncio... 
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Eu não pediria nada a vocês além de provar sua liberdade, de viver sua 
autonomia e seu retorno a Eternidade. 
 

...Silêncio... 
 

Onde quer que vocês estejam na superfície desse mundo, se seu coração vive, 
então eu estarei vivendo com você. 
 

Sua oração – do coração e silenciosa -, será um chamado a minha Presença, 
bem além de toda religião e da história mesmo desse mundo. 
 

...Silêncio... 
 

Eu virei à vocês rodeado do Coro dos Anjos, trazido pelo Espírito do Sol e pelo 
Verbo. 
 

...Silêncio... 
 

Se isso acontece para vocês, então isso reforçará sua oração e sua eternidade. E 
se isso não acontece para vocês, nesse mesmo espaço de tempo, então é um 
encorajamento a vigiar e orar ainda mais, e eu estarei aí de qualquer maneira. 
 

...Silêncio... 
 

Desde numerosos meses em termos terrestres, foi permitido a vocês, para 
esclarecimento de sua própria Luz, ver sua pessoa (a personagem), de ver 
realmente a natureza desse mundo onde predominam a avidez, a predação, a 
competição. O Amor não conhece nada de tudo isso, mas vocês tem sido 
literalmente levados sobre os caminhos desviados a fim de se desviarem disso 
que vocês são. Tudo foi construído, no seio da sociedade ocidental como nas 
outras sociedades, para distanciar vocês do que vocês são, para distraí-los, para 
que vocês não olhassem em vocês, nem mesmo os inconvenientes desse mundo. 
Vocês foram obrigados, de diferentes maneiras, a ganhar sua vida. A vida não se 
ganha, ela é dada, isso que efetivamente está longe do que acontece, quanto 
mais o tempo passa, sobre esta Terra. O reinado do adversário só tem um 
tempo; esse tempo foi definido pelo próprio Pai e esse tempo termina. 
 

O único dever de vocês é serem livres. A única função de vocês é ser esse que 
vocês são, a fim de que tudo o que é a rotina, os hábitos, os erros se distanciem 
de vocês. É o sentido de minhas palavras: “Vigiem e orem”. Novamente, não 
mais por qualquer vantagem no seio desse mundo, mas para progredir, se eu 
posso dizer, em sua eternidade. 
 

...Silêncio... 
 

A falsificação do mundo neste período de Liberação alcança naturalmente seu 
ápice e seu pleno potencial, isso foi anunciado desde muito tempo. E é 
justamente no seio dessas condições onde a escuridão predomina, que vocês 
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devem se encontrar, e que vocês se encontram. 
 

Não serve para mais nada julgar essa sociedade, nem mesmo nenhum irmão 
nenhuma irmã, a vocês pertence somente estarem consolidados nisso que vocês 
são e de mostrar, não em seus gestos ou em suas palavras, mas pela realidade 
de seu coração, pela verdade de sua Luz. 
 

...Silêncio... 
 

A aproximação dos mundos sutis que vocês vivem de múltiplas formas e de 
múltiplas maneiras, encontra de alguma forma hoje sua conclusão. 
 

O Espírito apareceu em vocês. Quaisquer que tenham sido os nomes que foram 
empregados pelos pedagogos que lhes estão acompanhando, vocês podem agora 
ultrapassar todos esses nomes, todos esses circuitos, todas essas estruturas 
vibrais, para ir ao essencial e o essencial é só o Amor. 
 

A Inteligência da Luz lhes desviará cada vez mais e de todas as maneiras 
possíveis da Ilusão, mostrando-a em vocês, permitindo atravessá-la, abstendo 
vocês de qualquer julgamento. A Luz não julgará jamais; no Amor, a Liberdade 
é total, mesmo para aqueles que foram chamados os maus meninos. A punição, 
se eu posso dizer, será já suficientemente pesada se vendo Amor e se vendo a 
pessoa que jogou, não é necessário somar o que quer que seja como punição, 
como castigo. Ninguém julga vocês e ninguém os julgará. Como Eu havia dito, 
lhes será feito segundo sua fé, segundo sua consciência e não segundo seu 
histórico, suas dívidas. Isso faz parte das ÚltimasGraças, que não são 
decretadas nem por mim nem por minha Mãe, mas pelo próprio Amor. 
 

Não existem faltas ou pecados, como disseram, mortais; isso é uma heresia 
daqueles que retomaram minha vida para ancorar uma outra falsificação. 
 

...Silêncio... 
 

Lembrem-se que o Amor, independentemente da Paz da Alegria que ele lhes 
proporciona, é uma força inalienável e invencível, não no sentido de um 
combate paralutar, não no sentido de uma luta, mas como uma evidência que se 
instala para todos e cada um, despertos ou não. 
 

...Silêncio... 
 

Eu os encorajo na medida do possível, para cada um de vocês, organizar em 
seus horários, o tempo justamente de encontrar vocês mesmos. Que isso 
aconteça para vocês pela natureza, pelo Silêncio, por um cochilo, por uma 
oração ativa, pelo repouso, pouco importa. É necessário que sua vida seja 
efetivamente preenchida de Luz, qualquer que seja o tipo de situação de seu 
corpo ou de sua vida. 
 

Não procurem mais modificar qualquer processo de sua vida, mas 
simplesmente modificar seu coração, manter sua casa limpa. Como Eu disse, Eu 
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virei como um ladrão na noite, primeiro para alguns entre vocês e no momento 
adequado para o conjunto de vocês, sem nenhuma restrição. 
 

O tempo da Ressurreição é também, para muitos de vocês o tempo da redenção. 
Entendam por redenção que não há erros para corrigir, que nem há faltas a 
perdoar, mas que há sobretudo, a se reconhecerem, além de sua pessoa, de sua 
carne, mesmo de sua alma. 
 

...Silêncio... 
 

Eu não venho para julgá-los, mas Eu venho para ajudar a cortar o que deve ser, 
se tal é a Liberdade de vocês. 
 

...Silêncio... 
 

Eu imprimo já, de maneira que vocês poderão qualificar ainda invisível, a 
determinação do Amor e a força do Amor, a fim de os acompanhar nas últimas 
fases de sua ressurreição e de sua liberdade. 
 

...Silêncio... 
 

Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo talvez também de ajustar o que parece a 
vocês ter que ajustar. Eu havia dito: “O que está ligado sobre esse mundo será 
desligado sobre esse mundo. O que está ligado no Céu será desligado no Céu”. 
Então pare e trabalhe no que a Inteligência da Vida lhes dá a viver, façam cada 
coisa pacífica e calmamente e não esqueçam jamais, mesmo no seio das 
atividades as mais triviais, a realidade de seu coração. Apoiem-se sobre ele, está 
cada vez mais presente e cada vez mais consolidado, o que quer que vocês 
pensem e o que quer que vocês vivam ainda como dificuldades. 
 

...Silêncio... 
 

O Amor quer vocês totalmente e não por fragmentos. E o próprio Amor se 
impõe, sem violência, cada dia e cada minuto um pouco mais, o que quer que 
vocês pensem, o que quer que vocês digam. 
 

...Silêncio... 
 

Qualquer que seja a intensidade do que vocês têm a viver no seio de seu 
efêmero, quaisquer que sejam as dificuldades ou as alegrias desse mesmo 
efêmero, não esqueçam jamais que o Amor é tudo, que o Amor pode tudo, e que 
o Amor é o que vocês são, a despeito de toda aparência contrária. A única força 
de vocês, nesses tempos, o único alimento de vocês nesses tempos, é antes de 
tudo o Amor; o resto segue e decorre daí. Isso foi dito a vocês numerosas vezes, 
o Amor é simples, o Amor é humilde, Ele não se importa com nenhum 
conhecimento nos domínios do Espírito. Eu havia dito aliás: “É necessário se 
tornar como uma criança”. Não diante desse mundo, mas diante da Luz. 
 

...Silêncio... 
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Eu venho então hoje lhes anunciar meu retorno. Não me procurem em um 
corpo de carne porque aquele que pretendesse outra coisa do que ser o Cristo 
ressuscitado estaria na mentira. Mas aquele que é o Cristo ressuscitado não tem 
necessidade de vestimenta, não tem necessidade de discursos, não tem 
necessidade de desempenhar um papel, Ele é simplesmente Ele mesmo, 
amoroso, tolerante, na Paz e na Alegria. Ele se coloca no lugar de cada um e 
prova cada um em seu próprio coração, não para o avaliar ou o julgar, mas para 
estar em harmonia, para estar na comunhão ou para estar no perdão, face ao 
erro desse mundo, ao erro das sociedades, ao erro da predação e da competição. 
 

...Silêncio... 
 

Ao final desses reencontros, prováveis para alguns de vocês, ao final do Apelo 
de minha Mãe, vocês verão, quer vocês tenham um corpo ou não, a nova Terra e 
os novos céus, mesmo que isso não seja seu destino, mostrando vocês e 
demonstrando a vocês a realidade da nova Terra ascensionada. 
 

Em um lapso de tempo curto, um pouco mais de um terço de ano, duas 
realidades diferentes dimensionais irão se sobrepor. Vocês irão naturalmente, 
pela Inteligência da Luz e o estado de Graça, aí onde lhes conduz a Luz, aí onde 
está sua verdade, sem dificuldade. Não se preocupem com os eventos, 
quaisquer que sejam. Eu havia dito também: “O pássaro se preocupa com o que 
vai comer amanhã? ” No Amor, vocês não terão nunca mais fome; no Amor 
vocês não terão jamais frio; no Amor, não lhes faltará nada. Isso é uma 
promessa e uma certeza, que certamente não é talvez ainda completamente 
atualidade nisso que se vive nesse momento, mas, uma vez o Apelo de Maria, de 
minha Mãe, realizado, vocês não poderão duvidar desta verdade. 
 

Então não se preocupem com nada em relação aos eventos. Vivam sua vida, 
assumam suas tarefas o melhor que puderem, mas não esqueçam de vigiar e 
orar ao mesmo tempo. 
 

Eu lhes insuflarei, para muitos de vocês, o que é talvez ainda útil para lhes 
consolidar e lhes estabelecer definitivamente em sua ressurreição. 
 

...Silêncio... 
 

A hora é para a liberdade interior. Quaisquer que sejam as privações da 
liberdade exterior, elas não têm nenhuma importância, em relação a isso que 
vocês são. Quando muito esta importância pode lhes aparecer durante esses 
tempos, mas isso só passará e não poderá durar além disso que é tolerável pela 
consciência global da humanidade. 
 

...Silêncio... 
 

O Arcanjo Miguel que trabalha seu céu desde muitos meses vai tocar cada vez 
mais frequentemente o solo da Terra, não se alarmem. Na medida em que os 
eventos exteriores tomarem importância ao redor de vocês, na medida que 
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vocês constataremque o Amor se consolida em vocês. Não há nenhum 
paradoxo, há simplesmente o estabelecimento do Amor – em vocês -, e que 
dependerá cada vez menos, justamente, das circunstâncias de suas vidas, de sua 
situação, de sua idade, de suas obrigações. 
 

...Silêncio... 
 

Essa mensagem não se dirige exclusivamente a vocês que tem despertado suas 
Coroas ou que vivem o Fogo Ígneo, mas se dirige a cada irmão e a cada irmã 
cujo coração está pronto, mesmo que não tenha vivido nada. 
 

Como todos vocês, Eu não conheço a data. Como Eu disse em minha vida: “só o 
Pai conhece a data. ” O efeito surpresa, e vocês sabem, é um dos maiores 
elementos da Revelação, não para surpreender, mas bem mais para siderar o 
coração a fim de que o coração efêmero, quando desta sideração, se abra 
ao Coração Eterno e ao Coração do Coração. 
 

Então não imponham nada a nenhum irmão ou nenhuma irmã. Todos aqueles 
de vocês que devem estar a par, que isso seja recentemente ou desde trinta 
anos, o estão. Todos aqueles que não devem duvidar de nada não duvidarão de 
nada até o último momento, porque é a melhor maneira para eles de viver o 
coração. Não imponham nada, mas imponham-se orar, imponham-se a 
Presença e vigiem. 
 

Não esqueçam, não mais de seguir, se posso dizer, a Inteligência da Vida e da 
Luz, pois a Inteligência da Luz faz tudo para que vocês estejam no mais justo 
lugar, sem nenhum desequilíbrio, não em relação a sua situação efêmera, mas 
por isso que vocês têm a viver por sua ressurreição. Não se trata de uma 
submissão a Luz, mas de um reconhecimento da Luz. 
 

Não há ninguém a submeter, não há ninguém a convencer, há a realidade 
simplesmente do que se desenrola, e que evidentemente é vista de maneira bem 
diferente – ou que não é vista de tudo - segundo o que vocês são nesse 
momento específico. 
 

Qualquer que seja a adversidade aparente no seio de sua pessoa ou de sua vida, 
guardem preciosamente a Alegria, guardem preciosamente a Paz, pois é esta 
Alegria e esta Paz que são o testemunho de seu Amor e que são seus salvo-
condutos, para a Ressurreição em curso. 
 

...Silêncio... 
 

Como vocês o vivem talvez, e como vocês estão informados talvez, os sinais da 
Terra e do Céu alcançam um nível que nunca foi conhecido nesta Terra, mesmo 
nos ciclos precedentes. E como minha Mãe lhes disse, não haverá mais nenhum 
atraso, haverá uma intensificação em todas as revelações. Tudo o que deve se 
ajustar sobre a Terra será ajustado, tudo o que deve desligar no Céu será 
desligado. Vocês têm apenas que ser quem vocês são, cada dia, de maneira cada 
vez mais intensa, cada vez mais evidente, cada vez mais amorosa. 
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...Silêncio... 
 

Nesses tempos particulares, o Amor é então seu salvo-conduto, sua única 
certeza, seu único alimento, seu único objetivo. A Inteligência da Luz fará tudo 
para lhes reaproximar deste último objetivo. 
 

...Silêncio... 
 

Se isso lhes é possível, não procurem mais os sinais do Céu e da Terra – eles 
estão todos presentes -, não procurem mais a data, mas procurem o tempo para 
vigiar e orar. Isso lhes permitirá consolidar não somente o Amor, mas de 
aumentar a Alegria e a Paz, as únicas coisas que vocês têm necessidade, para si 
como para o mundo. 
 

...Silêncio... 
 

Contrariamente a seus reencontros com os povos da natureza, ou 
contrariamente também a maneira a qual vocês entram em contato com os 
intervenientes que se expressam desde numerosos anos pelo Canal Mariano, eu 
lhes lembro mais do que qualquer outro Eu sou o Cristo interior e assim eu 
aparecerei em seu coração – e unicamente em seu coração. Mesmo que a visão 
em uma forma que corresponde a isso que vocês pensam, não será o elemento 
determinante, mas bem mais o que decorrerá mesmo no seio de seu coração, 
quer dizer não somente o Fogo Ígneo, não unicamente as Coroas radiantes, mas 
verdadeiramente um Amor indizível e muito simplesmente incrível, com uma 
tal intensidade que todo o resto será varrido, todo o resto não existirá mais. 
 

Vocês viverão esse momento o que algumas Estrelas lhes narraram a respeito 
de seu Casamento Místico Comigo. É isso que Eu venho lhes mostrar. Não se 
trata de um ensinamento, não se trata de um encorajamento, não se trata de 
palavras, não se trata de censuras, se trata de uma evidência. 
 

Então eu lhes repito: “Não tenham medo”. Paz para vocês, Paz sobre vocês e Paz 
em vocês. Não pode ser de outra forma no Amor, mesmo que o conjunto das 
fundações desse mundo e de suas vidas se desagreguem uma depois das outras. 
O Amor é seu salvo-conduto, o Amor é seu alimento, mais do que nunca 
durante este período. 
 

Eu lhes agradeço de estarem presentes. Eu pedirei a vocês também difundir o 
que eu lhes tenho dito independentemente de qualquer outro elemento, como 
tem feito minha Mãe há alguns dias. Eu não pertenço a uma entrevista, nem a 
uma reunião, nem a um calendário, Eu pertenço a liberdade de seu coração, e é 
isso o essencial. 
 

...Silêncio... 
 

Permitam-me, desde já, lhes dar a Paz, e de lhes dar meu coração. De meu 
coração em seu coração, que a Paz, a Alegria, o Amor sejam como nunca. 
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...Silêncio... 
 

No nome do Amor do Um, Eu amo vocês. 
 

...Silêncio... 
 

*** 
 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/15/jesus-christ-12-
decembre-2016/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/15/jesus-christ-12-decembre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/15/jesus-christ-12-decembre-2016/
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MIGUEL - OMA (Q&R) - Dezembro de 2016 
 
 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Bem-amados filhos da 
lei do Um, eu honro e eu saúdo sua Presença. 
   
...Silêncio... 
 

Faz agora alguns meses que eu cruzo seus céus a fim de completar e tornar 
permeável o estado da Terra. A obra dos dragões da Terra lhes foi explicada, 
minha intervenção no seio de seus céus também. Hoje, eu venho arar de alguma 
forma sua carne. Como terceiro final da Nova Eucaristia, enquanto Cristo-
Miguel, minha espada está doravante em vocês; quer ela tenha lhes 
transpassado o coração, quer ela esteja a sua esquerda, aquela que vem cortar 
em vocês o que deve ser cortado. 
 

Neste período onde o Fogo Ígneo se desenvolve sobre o conjunto da Terra como 
o conjunto da humanidade, eu me mantenho ao lado de vocês e em vocês 
trabalhando incansavelmente em cada um de vocês, a fim de cortar o que foi 
visto, isso que está atravessado, liberando diante de vocês o caminho à 
instalação de sua Eternidade. 
 

Nesta ação e o fato do desaparecimento quase completo de todos os véus 
isolantes do planeta e de sua consciência, lhes é possível e permitido me 
invocar, a fim de lhes ajudar à podar o que deve ser. A partir de agora vocês não 
têm necessidade de se constranger para entrar em ressonância com minha ação 
e minha Presença, nem do selo, nem dos cristais, nem do que quer que seja a 
não ser a intenção de seu coração, pelo fato de nossa proximidade, ilustrada já 
desde muitos anos por seus contatos diretos e variados com as forças da 
Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres como com os povos da 
natureza. 
 

O conjunto das vibrações chamadas Arcangélicas, assim como nossas 
consciências, estão todas à sua disposição, como eu havia dito, para lhes ajudar, 
cada um de vocês, segundo seus pedidos e segundo nossas especialidades. Esta 
ajuda se inscreve diretamente na ação do Fogo Ígneo vindo de alguma forma 
canalizar o Fogo Ígneo aí onde é necessário, lhes ajudando à colocarem-se por 
vocês mesmos no Coração do Coração. 
 

Em qualquer circunstância de qualquer corpo efêmero e sutil que seja, como em 
uma circunstância dependente de seu corpo físico, da mesma maneira que os 
povos da natureza puderam trazer as ajudas específicas, nisso que me concerne, 
minha espada de Fogo de Verdade pode dirigir e orientar o Fogo Ígneo em 
vocês, na medida em que vocês realizam o que se desenrola em vocês, na 
medida em que vocês acolhem e aceitam sua última reversão de olhar no 
Coração do Coração. 
 

Como isso foi dito por muitas vozes, o conjunto das profecias antigas e recentes 
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se realiza sob seus próprios olhos. Eu não vou fazer uma lista enfadonha do 
conjunto dos eventos que ocorrem, é claro, exteriormente, mas também, como 
vocês sabem, interiormente. O desenvolvimento do Fogo Ígneo em vocês, 
acendendo de qualquer forma sua Merkabah interdimensional pessoal, se 
realiza da mesma maneira no nível do manto da Terra. O conjunto de 
informação do núcleo cristalino da Terra está agora divulgado em toda parte na 
superfície da Terra, sobre uma frequência que não é ainda audível, mas que se 
tornará efetivamente muito rapidamente. Assim a Terra vive também seu Fogo 
Ígneo, não mais de sua liberação, essa que está ativada desde já cinco anos, mas 
bem mais de sua ascensão final e coletiva também, em relação ao conjunto das 
consciências da Terra. 
 

Ninguém conhece a data mas o processo está ativado, ele se desenrola nesse 
momento mesmo, desde muitos meses, atingindo um ápice dentro de muito 
pouco tempo, que marca para muitos entre vocês, qualquer que seja sua 
localização sobre esta Terra, e em sua consciência, um despertar de alguma 
forma saudável sobre a compreensão, a intuição ou o instinto disso que vai se 
desenrolar e se desenrola já sobre a Terra, tendo sido anunciado a vocês sobre 
um plano muito global há muitos anos pelo Guia Azul de Sirius chamado Sereti. 
Eu lhes reenvio então a essas informações tais como ele lhes havia comunicado 
há muitos anos. 
 

Os mecanismos de ascensão da Terra foram, vocês sabem, preparados, primeiro 
pela liberação da própria Terra, em seguida pela expansão da ressonância do 
núcleo cristalino da Terra, lhes reconectando à origem desta matéria da Terra, 
quer dizer à Sirius. 
 

O conjunto de seu sistema solar, como havia anunciado Sereti, está à mercê do 
Fogo Ígneo, no qual se combinarão a outras fontes de Fogos Ígneos vindos do 
alinhamento do sistema solar com o centro galáctico, e também em relação com 
uma onda de Luz vinda de diferentes estrelas, apesar de muito distantes, em 
termos espaciais de 3ª dimensão de seu sistema solar. O Fogo Ígneo influencia, 
é claro, desde muitos anos o conjunto dos corpos celestes presentes no seio 
desse sistema solar. A proximidade de Nibiru tem já os efeitos consequentes 
sobre a liberação da Terra e a ascensão de seu Sol em sua nova dimensão de 
gigante vermelho. 
 

A reabsorção de Mercúrio, correspondendo em vocês ao desaparecimento do 
mental, se desenrola nesse momento mesmo, quer dizer, mais exatamente, 
Mercúrio começou sua migração sobre as esferas dimensionais muito mais 
elevadas que aquelas que lhes são atualmente acessíveis. A luminosidade dos 
corpos celestes planetários inscritos nesse sistema solar é tal, que a iluminação 
se torna cada vez mais evidente em relação ao que os olhos podem ver, isso que 
seus instrumentos podem observar, mesmo que isso não seja divulgado 
realmente no nível das massas. 
 

A multiplicação de minha Presença no seio de seus céus, ilustrada como sabem 
pelos numeráveis e inumeráveis meteoritos aparecem em suas câmeras do 
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mundo inteiro, marca em breve o impacto dessas forças sobre sua consciência, 
mas também sobre o manto da Terra e não mais unicamente dentro da 
atmosfera terrestre. O céu se rasga, os satélites artificiais não têm mais razão de 
ser dentro da Liberdade reencontrada. Assim então, vigiem a Lua, vigiem os 
planetas de seu sistema solar; por um simples olhar, à noite, lhes aparecerá as 
modificações a nada igual, presentes em seus céus, como elas estão presentes 
em seu corpo de carne e em seus corpos sutis. 
 

O fato de me chamar aumentará em vocês o Fogo Ígneo, eu lembro vocês, é o 
elemento motor de sua ascensão e de sua liberação coletiva. Chamar a minha 
radiância, a minha Presença, agirá sobre o coração, no Coração do Coração, a 
fim de permitir uma instalação fácil do Fogo Ígneo dentro de seu Coração do 
Coração e de manifestar o Coração Ascensional e colocar em movimento o que 
foi chamado o Lemniscato sagrado. 
 

Recorrer a mim, recorrer aos movimentos que foram dados há muito tempo 
pelos Anciãos em relação aos movimentos da cabeça reproduzindo um 
Lemniscato horizontal (NT: símbolo do infinito), são os elementos que vão 
permitir, no nível de seu corpo, não mais agir sobre qualquer memória que seja, 
não mais agir sobre a personagem efêmera, mas diretamente sobre o 
mecanismo da Ascensão, colocando em movimento seu coração pela Coroa 
Ascensional, colocando em movimento e elevando sua Merkabah 
interdimensional até a Fonte de Cristal chamada também 13º corpo e lhes 
dando não mais estar fixados dentro de uma forma qualquer que ela seja, que 
são as condições prévias da Ressurreição coletiva dentro dos espaços de 
Liberdade após o Apelo de Maria. 
 

Assim isso é tradicionalmente minha função e meu papel dentro dos 
ensinamentos divulgados desde muito tempo sobre a Terra, eu sou 
representado tradicionalmente como aquele que derrotou o dragão – não o 
dragão de Luz, mas os Arcontes. Eu sou também aquele, pela ressonância e 
afinidade, aquele que em vocês, além do mecanismo que eu venho descrever, 
facilita não as últimas reversões ligadas, eu lembro a vocês, ao Arcanjo Uriel, 
mas bem mais à instalação da visão interior, da visão da Verdade, da visão do 
próprio Fogo e dessas ações nos diferentes planos possíveis onde ele age. 
 

Apelar, me invocar, permite estabelecer a Nova Eucaristia e selar em vocês a 
nova aliança com a Liberdade incondicional do Espírito. Isso que foi chamado a 
Nova Eucaristia, em setembro do ano de 2009, é hoje um ponto de ativação tal 
que, como vocês percebem, os laços formais com seu corpo, com seu mental, 
com sua história e com o que foi chamado o corpo causal estão cada vez mais 
soltos e frouxos, permitindo, como eu havia feito no Céu, realizar esta alquimia 
e ajudar vocês a se colocarem no coração, mesmo que vocês saibam 
pertinentemente que só vocês e unicamente vocês que podem fazê-lo. Eu não 
venho então completar esse trabalho, mas propor o esclarecimento, por minha 
espada, disso que deve ser nesses tempos especiais de Graça extrema. 
 

Este período do Advento e desse mês de dezembro é para vocês a ocasião, 
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seguindo os ritmos da natureza, de entrar o mais profundamente possível a fim 
de vocês reencontrarem e de deixarem aparecer a Alegria e a Paz, a Luz, a 
Verdade e o Amor. 
 

Qualquer que seja o estado de aparecimento de seu Fogo Ígneo, que ele não 
esteja ainda nascido, ou que ele esteja presente no nível dos pés ou nos 
diferentes estágios laterais de seu corpo físico, isso importa pouco porque eu 
posso desde já liberar, se eu posso dizer, a presença da Nova Eucaristia, a 
presença da Unidade, a presença do Absoluto, aqui mesmo aí onde vocês estão. 
 

O conjunto das forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres é ela 
também, e vocês sabem e vocês veem, mesmo que elas estejam camufladas, 
presente de maneira importante e cada vez mais extensiva perto de vocês, 
próxima a Terra, dentro da atmosfera terrestre. Como vocês sabem também, o 
conjunto dos preparativos desta última fase de alquimia está realizado. Nos 
resta, a nós como a vocês, de qualquer dimensão que nós viemos, a acolher o 
momento decidido pela conjunção dos diferentes elementos à frente, o qual não 
depende nem de sua vontade, nem da nossa ação, nem mesmo de qualquer 
calendário astronômico, mas bem mais é o resultado do conjunto dessas 
interações. 
 

Contudo a aproximação de Hercolubus se faz cada vez mais sentir e é também 
responsável, como meu Fogo Ígneo atravessando seus céus, pelas modificações 
por vezes brutais que se desenrolam dentro de sua vida efêmera. Isso em 
relação também às manifestações do Fogo, nos eventos que ocorrem de forma 
inesperada, em sua vida, em seu corpo, em suas relações, breve em todos os 
setores de sua personagem efêmera inscrita dentro de uma história. 
 

A junção, é o termo mais justo, entre os pilares da Merkabah interdimensional 
com a Nova Eucaristia, com o Lemniscato sagrado, pela Graça do Fogo Ígneo, 
dá a vocês viver de maneira cada vez mais fácil, mesmo que isso ainda não seja 
o caso nesse preciso momento, uma faculdade sempre maior e mais larga de se 
reencontrar na Infinita Presença ou no Absoluto, antes mesmo do Apelo de 
Maria. Este período de Graça é essencial, não para vocês que estão seguros da 
Liberação, mas para o conjunto dos irmãos e das irmãs ainda adormecidos, não 
vendo nada vir e não percebendo nada, a fim de que no momento onde eles 
viverão a realidade, como eu disse, de maneira lógica, de maneira intuitiva ou 
de maneira instintiva, isso não fará diferença nenhuma, nesse momento sua 
presença com os pés sobre a Terra, qualquer que seja seu estado prévio ao 
Apelo de Maria, é fundamental para seu serviço ao Coração do Coração para o 
conjunto da humanidade. 
 

Assim então, apelem a mim por vocês, por toda situação, por toda relação onde 
não parece ter um esclarecimento suficientemente justo, não para 
compreender, mas bem mais para se voltar ao olhar interior de Eternidade. 
Esta ação será em geral extremamente rápida, extremamente brutal e 
extremamente eficaz. Não vejam um melhoramento possível de qualquer estado 
efêmero em relação a seu corpo, suas relações, ou não importa qual esfera de 
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sua vida efêmera, mas simplesmente a liberação do que pode frear, pelos 
hábitos, pelos últimos condicionamentos de oposição dentro de suas estruturas 
inconscientes limitando a instalação da Infinita Presença e do Absoluto, se eu 
posso dizer, de maneira definitiva. 
 

Vocês estão convidados, não a me pedir uma cura qualquer, isso não me diz 
respeito, se isso não for uma cura definitiva do efêmero por sua instalação 
dentro da Eternidade. Quando lhes parece não estar no coração, quando lhes 
parece ser superado por seu próprio mental ou por qualquer sofrimento, apele a 
mim. Novamente eu não resolverei o sofrimento, esse não é meu objetivo, mas 
eu lhes permitirei aliviar sua passagem desde o efêmero até a Eternidade, se tal 
for, é claro, seu destino, seu desejo. 
 

Assim então a espada da Verdade, não unicamente tem transpassado seu 
coração desde à frente até atrás, liberando completamente o fluxo de Luz 
proveniente de seu Coração do Coração, todavia isso, por razões que lhes 
escapam, não aparece sempre para a consciência global. É nesses casos que eu 
me permitirei, em seu pedido, realizar a alquimia, como eu disse, entre os 
pilares laterais da Merkabah interdimensional individual com os três pontos da 
Nova Eucaristia, assim como o Lemniscato sagrado, permitindo a sua 
consciência global de viver a efusão da Fonte de Cristal, lhes permitindo, se 
vocês estiverem de acordo, facilitar isso que pode parecer ser a passagem da 
última porta. 
 

Assim então, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a hora, qualquer que 
seja seu estado de despertado, o estado de despertar, de sono ou de Liberdade, 
isso não fará, pelo fato de nossa proximidade, nenhuma diferença entre vocês. 
Guardem que eu não estou aí para melhorar um estado efêmero, mas bem mais 
para transcender e ajudá-los a se instalar justamente dentro do Coração do 
Coração, a fim de ver realmente e concretamente a totalidade do efêmero por 
isso que é, quer dizer uma ilusão. 
 

Desde o instante onde eu tocarei a Terra, de uma maneira que ninguém poderá 
contestar, com os eventos geofísicos maiores, vocês poderão nesse momento e 
mais do que nunca, se beneficiar de uma ajuda ainda mais direta, permitindo, 
pela ignição do ponto ressonante à minha Presença dentro da nova tri-Unidade, 
fazer passar, se eu posso dizer, a vibração de seu coração ao estado ígneo, desde 
o instante onde vocês mesmos passaram e atravessaram o que parece a vocês 
como última porta, aí onde se situa o guardião da entrada. Eu derrotarei então o 
dragão em vocês, eu derrotarei então o conjunto das funções ligadas ao efêmero 
e ao confinamento, tal como vocês o vivem desde milênios, lhes dando a ver e 
desfrutar os frutos da Liberdade antes mesmo do Apelo de Maria. Aquele, que 
em termos terrestres, não poderá ser muito adiado, em função, é claro, da 
visibilidade dos sinais celestes, mas também da Terra após o primeiro ato onde 
eu tremerei a terra e os mares. 
 

A data não pode nos ser conhecida, mas saibam simplesmente que pelo fato de 
nossa proximidade, esta data está infinitamente próxima. Eu não posso por aí 
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nem deduzir nem dá-la a vocês, mas lhes convido à sempre inclinarem-se, 
sempre mais sobre seu coração eterno, sobre a percepção do que acontece em 
vocês, sobre a atenção que vocês dão ao processo, qualquer que seja 
acontecendo sobre a tela de sua vida efêmera. Porque é nos elementos se 
desenrolando em seu efêmero que se encontram também as vias de passagem, 
se eu posso dizer, para instalar sua eternidade de maneira definitiva, quer dizer, 
a estar na Infinita Presença ou se tornar, antes mesmo do Apelo de Maria, o 
Liberado vivente, não mais ligado à Onda de Vida, mas diretamente ao Fogo 
Ígneo. 
 

Vocês não têm necessidade não mais de rituais, quaisquer que sejam. Sua 
consciência, num momento de lucidez interior, é suficiente amplamente para 
realizar nosso contato e seu apelo. Como eu disse, minha resposta será evidente, 
não por qualquer aspecto visual necessariamente, nem mesmo perceptivo, mas 
bem mais pela ação direta empreendida sobre suas diferentes estruturas vibrais 
chamadas Estrelas ou Portas, assim como sobre alguns pontos os mais 
periféricos de seu corpo chamado as extremidades, quer dizer, as mãos, os pés, 
e a pequena Coroa da cabeça. A pequena Coroa da cabeça é a imagem do chacra 
do coração; a alquimia da Coroa do coração e da Coroa da cabeça é essencial 
para liberar de maneira última os quatro Cavaleiros, os quatro Hayot Ha 
Kodesh, a fim de reunir o arquétipo que é, eu lembro vocês, o Éter da 5ª 
dimensão. 
 

O Fogo Ígneo é o Amor condensado sob forma de Luz e de Fogo. O Fogo Ígneo 
queima e queimará de maneira cada vez mais física, se eu posso dizer, o 
conjunto do que é efêmero, não para se dissolver em nada ou em Absoluto, mas 
será regenerado, se isso é para vocês seu destino, em uma forma refinada muito 
mais sutil onde o corpo de Existência será revelado desde o Apelo de Maria, 
quer vocês guardem seu corpo de carne ou não. Seu corpo de carne aparecerá 
então como um duplo pelo corpo de Existência em sobreposição, lhes dando 
acesso a sua forma de origem estelar. Isso já apareceu a vocês para alguns de 
vocês em parte, quando lhes foi dado a ver suas origens ou suas linhagens, para 
vocês como para seus irmãos e irmãs que lhes reencontraram. 
 

O sopro do dragão, se assemelha a espada da Verdade que eu manejo, se 
conjuga doravante sobre o conjunto da Terra. O trabalho de preparação da 
ascensão da Terra realizado pelos dragões, que seja sobre o controle das 
correntes magnéticas presentes no nível dos vulcões – em companhia dos 
Arcturianos -, que isso seja sobre o alivio das tensões da superfície pelos 
buracos aparecendo em toda parte sobre o planeta, que isso seja nos contatos 
dos dragões com vocês de diferentes maneiras dentro da natureza, mostra de 
maneira incontestável que tudo isso que havia sido anunciado acontece 
efetivamente e concretamente nesse momento mesmo. A disposição e a 
arquitetura desse acontecimento não depende nem de vocês, nem de nós, mas 
pela proximidade de Hercólubus, vai seguir, eu diria, isso que vocês têm 
chamado as linhas de menor resistência, ou se vocês preferem, a Fluidez da 
Unidade. 
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A presença do Cristo em sua consciência, a presença de Maria a frente da 
Confederação Intergaláctica presente em sua atmosfera, assim como o 
conjunto do que foi chamado na época a Radiância Arcangélica, o Conclave 
Arcangélico, é hoje acessível numa outra oitava. É aquela que vocês vivem nesse 
momento mesmo, uns e outros em particular em ressonância com a Nova 
Eucaristia ou a nova aliança. Isso que se realiza não é somente a alquimia de 
seu coração, mas bem mais, como isso foi chamado, o Coração Ascensional, 
quer dizer a elevação de seu coração, de sua eternidade, dentro dos domínios da 
Eternidade. 
 

Como lhes disse o Cristo, como lhes disseram alguns Arcanjos, alguns Anciões, 
algumas Estrelas, mais do que nunca hoje, o “Vigiem e Orem”, é uma ação de 
Graça conectando vocês a sua Fonte de Cristal de maneira aí também mais 
constante, mais permanente, até o momento em que esta conexão será 
permanente, vindo jorrar sobre as duas Coroas da cabeça e permitindo à seu 
Coração Ascensional se elevar entre os pilares da Merkabah interdimensional, 
como eu havia dito, até a Fonte de Cristal. Coisa que será realizada, se vocês não 
têm a Graça de viver neste período, é exatamente o mesmo processo que gerará 
o Apelo de Maria. Não pela própria Maria, que lhes previne três dias antes, mas 
porque as circunstâncias da reunião do Céu e da Terra estarão perfeitamente 
em harmonia e em adequação. 
 

O Céu toca a Terra. Num momento determinado, o Céu fundirá e fecundará a 
Terra. A resposta será, é claro, a elevação do conjunto desse sistema solar em 
sua nova dimensão, dentro de uma nova organização astronômica e uma nova 
organização de vida. Quer vocês sejam residentes desta Terra, desse sistema 
solar, ou quer vocês voltem a experimentar sua consciência nos mundos livres, 
no Absoluto ou na Fonte, não muda nada. 
 

Assim então, cada um de vocês hoje é o mestre da obra da Luz, mestre da obra 
em si, mas também mestre da obra pelo coletivo. Lembrem-se, como isso foi 
enunciado, que não é mais questão de discursos, que não é mais questão de 
gestos, mas é questão de radiação espontânea de seu coração, o que quer seja 
que vocês tenham a conduzir, quaisquer que sejam suas ocupações, quaisquer 
que sejam suas funções dentro do efêmero. Num determinado momento e se 
vocês vivem o conteúdo disso que eu venho expor, vocês verão claramente o que 
é efêmero e isso que vocês são, levando vocês às vezes a se reposicionar, de 
maneira forte, e em outras circunstâncias do efêmero. Isso não é vocês que o 
decidirão, vocês não poderão não mais se opor, mas isso será o efeito dos laços 
cortados pela espada da Verdade, pela espada da Luz. 
 

Novamente, esse processo não está destinado a todo mundo, mas todo mundo 
sobre esta Terra, adormecido como desperto, como liberado, tem a 
oportunidade, neste período, de pedir e de repetir este pedido me invocando, 
apelando a mim. Não há nada que seu Amor, em conjunto com a minha 
Presença, não possa ultrapassar, apagar e transcender. 
 

...Silêncio... 
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Existe então, como vocês veem em sua vida como sobre a Terra, uma 
intensificação dos processos em curso, os aparecimentos de fenômenos 
desconhecidos, também em seus céus como sobre a Terra, que traduzem esta 
abertura nova as radiações cósmicas, as mais distantes do centro galáctico, mas 
também de algumas estrelas, lhes bombardeando literalmente de radiações que 
vocês chamam cósmicas e que são para nós naturais. É no âmbito desta 
abertura dos últimos confinamentos da Terra no nível da atmosfera terrestre, 
da ionosfera terrestre, que nós agimos a partir de agora, evidentemente pela 
ressonância, não unicamente em seus céus, mas também em seus invólucros 
sutis, em suas auras e em seus corpos sutis. 
 

Como vocês o constatam, inumeráveis modificações, psicológicas, fisiológicas, 
aparecem. Nós só podemos lhes aconselhar acompanhá-las com facilidade, e 
não resistir. Se seu corpo manifesta um elemento novo, é claro, é lógico ver em 
primeiro lugar uma anomalia do tipo médica. E num segundo lugar, vocês 
percebem a evidência, as modificações que lhes tocam e que transformam sua 
psicologia e sua fisiologia efêmeras que são apenas ilustrações e o testemunho 
da instalação de sua eternidade – quaisquer que sejam as manifestações, sem 
nenhuma exceção. É claro, pertence a vocês, se o corpo é o destinatário desta 
alquimia, vocês se ocuparão disso. Se isso ocorre no nível psicológico, pertence 
a vocês nesse nível buscar as linhas de menor resistência, de seguir a Fluidez da 
Unidade e de ultrapassar toda vontade pessoal, todo restabelecimento de um 
estado anterior. Aí também, nessas condições, façam apelo a mim. 
 

...Silêncio... 
 

Neste período específico do tempo da Terra, os véus lhes permitem desde já, 
desde algum tempo de serem talvez confrontados (ou visitados) pelas 
inteligências não humanas se aproximando quando das meditações, quando de 
suas noites, ou em momentos talvez privilegiados dos quais vocês não têm 
consciência. Qualquer que seja a forma, qualquer que seja a densidade desses 
contatos e onde quer que eles se situem, eles apenas traduzem o 
desaparecimento dos véus e sua capacidade de ver, de perceber, o que até o 
presente não lhes era perceptível. 
 

Dentro desses reencontros que eu qualificaria de fortuitos, quer dizer, não 
aqueles desejados sobre os povos da natureza, em vocês ou nos apelantes, nem 
mesmo aqueles que eu lhes tenho proposto, quer dizer, de me invocar ou de me 
chamar, mas bem mais de maneira inesperada, se eu posso dizer, e 
independente de sua vontade. Essas comunhões de um novo tipo não traduzem 
de nenhuma forma seu futuro ou sua atribuição vibral, mas simplesmente um 
elemento de reencontro e comunhão que lhes é proposto, de acordo com as 
deslocalizações de uns e de outros, as suas como as nossas. De fato, desde que 
há a Luz, não importa qual luz mas desde o instante em que o Fogo Ígneo se 
junta ao coração, vocês se tornam visíveis e vocês se tornam visitáveis para toda 
inteligência da Luz livre. 
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Não se alarmem. Qualquer que seja a forma que vai visitá-los, qualquer que seja 
a energia, qualquer que seja a consciência que se manifeste, em nenhum caso 
uma força adversa, em nenhum caso um Arconte ou qualquer forma oposta à 
Luz, não pode nesse momento, nem lhes reencontrar, nem lhes visitar, nem 
mesmo trocar o que quer que seja com vocês, porque as forças adversas, como 
vocês as chamam nesse plano, tem um medo mortal da Luz e do Amor, e isso 
vocês sabem. Assim então, esses reencontros, que isso seja sob forma 
humanoide, que isso seja sob formas de entidades que lhes visitam, se tornarão 
cada vez mais importantes na medida em que os dias se decorrerem. 
 

Lembrem-se também que os profetas haviam enunciado que no momento do 
Apelo de Maria e dos três dias de estase, foi especificado que mil demônios 
urrarão na noite. Esses não são os demônios que estão liberados das 
profundezas da Terra, mas aqueles que tão simplesmente estavam presentes 
com vocês, ao redor de vocês, de maneira totalmente invisível desde dezenas de 
milhares de anos. Se seu Coração Ascensional está ativo, então essas presenças 
não poderão nem se aproximar nem incomodar de maneira nenhuma. Se eles 
deviam se manifestar a vocês antes do Apelo de Maria, a vocês é suficiente fazer 
o apelo a minha radiância e a minha Presença. Eu recordo a vocês, dentro da 
Liberdade e dentro da Unidade, vocês não podem entrar em qualquer combate 
que seja, porque isso não é sua atribuição nem seu funcionamento mesmo, 
dentro da Unidade. 
 

O que quer que vocês vejam, o que quer que percebam, a única certeza, 
sobretudo nesses momentos, é seu coração, sua eternidade e o olhar interior. 
Assim, o que quer que se manifeste a vocês, não tenham medo. Coloquem-se 
sobre o coração. Não procurem combater, não procurem projetar, qualquer luz 
que seja, sejam simplesmente isso que vocês são em eternidade. Se isso não é 
possível, apelem a mim e eu farei o que há a fazer nesse momento. Esta regra 
não sofre nenhuma exceção para todo o povo da Terra, eu lhes disse, 
adormecido, desperto ou liberado. Esta oferta diz respeito também, e 
evidentemente a eles, que têm e terão mais necessidade, o conjunto do que foi 
chamado os maus meninos da Terra, porque minha ação nesse momento faz 
parte para eles das últimas Graças da Luz preparadas por Maria, e que se 
manifestarão nesse momento. 
 

Assim então, não se surpreendam de ver ao redor de vocês e por toda parte 
sobre o mundo, os irmãos e as irmãs adormecidos sucumbir, se eu posso dizer, 
a esses demônios, não para colocar fim aos seus dias, mas que empreenderão, 
infelizmente, ações pelo menos paradoxais visando expressar, em seus termos, 
uma espécie de loucura. Isso não é nada e isso faz parte também, para esses 
seres, do processo de liberação. Mas se isso lhes diz respeito, vocês podem 
apelar a minha Presença. Se minha resposta é reconhecida por vocês, desde o 
instante onde o Fogo Ígneo nasceu, ela lhes será também reconhecida muito 
rapidamente mesmo na presença de nenhum fogo. Meu Fogo agirá assim 
mesmo de todas as maneiras possíveis e saudáveis para vocês. 
 

Sua melhor defesa, se eu posso dizer, é seu coração e nesses momentos, se vocês 
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se colocarem no Coração do Coração, porque é nesses momentos, se isso 
acontece para vocês, haverá paradoxalmente mais facilidade para entrar na Luz 
e no Fogo Ígneo. Lembrem-se desse conselho: qualquer que seja o tipo de 
manifestações e de presenças das quais vocês serão alvo ou são alvo, em relação 
aos emissários da Confederação Intergaláctica dos Mundo Livres – onde não há 
necessariamente a troca, mas simplesmente uma forma de comunhão, em geral 
rápida -, que isso seja em relação a visibilidade dos demônios da Terra que 
serão efetivamente visíveis totalmente no momento da estase, antes e depois da 
estase, não há lugar de considerar qualquer proteção. Lembrem-se que mesmo 
a sombra, nesta fase, serve mais do que nunca para a Luz. Se vocês chegam a 
aceitar isso, vocês compreenderão bem que não há com que lutar nem a se opor 
a nada em relação ao invisível que se torna visível. Há justa e eventualmente a 
apelar a minha Presença e o melhor seria mesmo, com antecedência, voltarem-
se em direção ao Coração do Coração e em direção a sua eternidade. 
 

As formas não lhes são conhecidas. Existem inumeráveis formas que estão bem 
distantes das representações de diferentes iconografias religiosas, em qualquer 
tradição ou religião que seja. Isso que foi chamado djins, isso que é chamado 
entidades, isso que é chamado demônios, isso que foi representado até o 
presente nas diferentes culturas e tradições, são só um pálido reflexo do que 
seus olhos verão, sentirão. Mas sentir e ver não quer dizer ser afetado, sentir e 
ver quer dizer simplesmente aí também tomar consciência e atravessar. Através 
desses elementos invisíveis e não mais unicamente psicológicos ou corporais, 
lhes será dado aperfeiçoar sua consciência e aperfeiçoar de alguma forma a 
instalação de sua eternidade. 
 

Eis os elementos que eu tinha a comunicar a vocês. Eu não duvido que deve 
existir em vocês os questionamentos sobre a maneira de proceder. Eu deixarei 
todavia o Comandante dos Anciãos, devido sua proximidade com vocês, 
responder a seus questionamentos em relação ao que eu acabo de sobrevoar e 
de evocar. 
 

Permitam-me, antes de interromper minhas palavras e minha presença, de 
trazer a sua consciência e a seu coração, a espada da Verdade. Eu sou Miguel 
Arcanjo, Príncipe Regente das Milícias Celestes. 
 

...Silêncio... 
 

No nome do Único, no nome da Fonte e no nome do Amor, eu saúdo vocês. 
 
 

*** 
 
 

OMA 
 

Bem caros amigos, eu creio que o Arcanjo Miguel foi muito claro. Mas, com 
certeza, como ele me disse vocês têm questões, eu não estava muito longe para 
tentar eliminar as questões concernentes ao que ele disse, desde agora e ainda 
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quente, se eu posso dizer. Então eu me regozijo de estar com vocês ainda que 
seja um pequeno momento, antes de vir responder, num outro momento, a 
todas suas questões. Mas, aí eu escuto vocês, se vocês têm (se vocês estão aí, 
hein), se vocês têm perguntas sobre o que eu vim explicar de alguma forma 
sobre o funcionamento de seu período que se abre agora. 
 

Eh, eu creio que não estão acordados, não é? 
 
 

Questão: de qual maneira o Lemniscato sagrado vai se colocar em 
movimento com a progressão do Fogo Ígneo? Lateral direita-
esquerda, frente-atrás, ou o conjunto? 
 

Há muitos desenhos que haviam sido dados há muitos anos, que falavam desta 
estrutura do Lemniscato sagrado. É uma estrutura que é vertical, que está 
situada desde o 8º corpo até a Fonte de Cristal e que volta como um Lemniscato 
no nível justamente acima do chacra da garganta, que é o lugar da reversão 
como vocês sabem. Vocês têm a possibilidade, isso havia sido explicado por 
Ram e por mim mesmo, que vocês poderiam, vocês, no nível horizontal, 
favorecer de alguma forma esse que é o elemento, se quiserem, que pode 
sustentar no nível do Lemniscato sagrado – quer dizer a garganta -, 
simplesmente reproduzindo com sua cabeça um movimento de Lemniscato, 
quer dizer o símbolo do infinito, deslocando sua cabeça e seu pescoço em 
relação ao tronco. Aí também isso havia sido explicado. 
 

O Lemniscato sagrado não dará a percepção de um Lemniscato no lugar onde 
eu o situo, ao contrário, vocês podem talvez já se aperceber (de sua atividade), 
em certos momentos de seus dias, em particular as vezes quando vocês andam. 
Vocês irão sentir que o balanço de seu corpo não é mais de tudo o mesmo, quer 
dizer que o centro de gravidade não é mais no baixo do corpo, ele está no alto. 
Quer dizer que vocês não andam mais unicamente com as pernas, mas que o 
corpo inteiro mexe no movimento do andar e não mais limitado na pelve 
menor. As vertigens também ou a instabilidade que podem sentir, está ligada 
com certeza a esse Lemniscato sagrado. 
 

Então vocês têm a possibilidade de o fluidificar, se eu posso dizer, pelos 
movimentos da cabeça. Eu lhes envio aos desenhos que existem há muito 
tempo, desenhando com sua cabeça os lemniscatos, como isso, não é? E pouco a 
pouco, vocês encontrarão o movimento coerente que permite liberar este lugar 
onde o lemniscato volta sobre ele mesmo, quer dizer no nível, acima do chacra 
da garganta, sobre o 10º corpo, não é, quer dizer o IM que está situado, aqui, 
que é o corpo, eu lembro a vocês, de comunicação com o Divino. 
 

A ignição do, não da Merkabah pelo Fogo Ígneo, mas a ignição do Lemniscato 
sagrado, corresponde a reunificação da nova tri-Unidade com Cristo, Maria e 
Miguel, e leva vocês a viverem o corpo de Existência além da forma, quer dizer, 
a parte mais alta, que pode também se refletir em certos momentos, quer vocês 
tenham os olhos fechados ou os olhos abertos, pelo fato de estarem invadidos 
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de Luz Branca. Então é a conjunção, como disse o Arcanjo Miguel, da ignição do 
Fogo Ígneo que tem talvez lugar ao mesmo tempo, ou que tem já lugar, com o 
Coração Ascensional, pelos pontos Micaélicos, que permite à consciência se 
colocar, eu diria, fora do corpo dentro da Eternidade, que não é nada além do 
que o Coração do Coração. 
 

Mas esse Coração do Coração, da mesma maneira que vocês tem a imagem do 
coração na pequena Coroa da cabeça, vocês tem o Coração Ascensional que está 
também totalmente presente no nível disso que os irmãos tibetanos chamam o 
Vajra, quer dizer o 7º ou a Fonte de Cristal, que é um termo que é talvez um 
pouco mais acessível para nós ocidentais, não é? Eis o que eu posso dizer. Mas o 
único trabalho que vocês mesmos podem fazer sobre o corpo, é os movimentos 
da cabeça em relação ao Lemniscato, mas também, como lhes disse Miguel, de 
apelar a sua Radiância e a sua Presença. 
 
 

Questão: Existe um sentido, horário ou anti-horário, para fazer o 
movimentos da cabeça? 
 

É melhor fazer no sentido horário, mas vocês perceberão em certos momentos, 
sua cabeça pode se colocar a girar em outro sentido. Não é grave porque o 
Lemniscato, lembrem-se, isso faz como uma fita de Möbius, como lhes disse, 
quer dizer que ele volta sobre si mesmo. Então isso que era interior se tona 
exterior, o que era exterior se torna interior, é isso que é o Lemniscato sagrado. 
É o surgir da Eternidade diretamente dentro do efêmero sobre esse mundo, 
antes mesmo do Apelo de Maria. 
 

Vejam, todas as estruturas dos mecanismos ascensionais estão desde agora 
ativadas, e não pode ser de outra forma, é claro. É o mesmo que está ativo no 
nível dos vulcões da Terra como eu havia explicado há muitos anos atrás. 
 

Outra questão sobre esse processo, desse do qual falou Miguel hein, nenhum 
outro. 
 

Questão: Miguel disse que agiria de maneira fulgurante e violenta 
quando fizermos apelo a sua Radiância. Você pode desenvolver? 
 

Ah, é profundamente diferente para cada um, mas pode até lhes dar, não um 
estalo, mas sacudir vocês um pouco, hein. Mas é como isso, a ação de Miguel 
sempre foi desta natureza. Vocês não estão na doçura ou na humanidade, 
vamos dizer, que poderia ser a minha ou dela, de Maria, vocês estão no Regente 
planetário, vocês estão no Príncipe Regente das Milícias Celestes. Então é 
efetivamente com todo o Amor que é dele, é claro, a ação é quase militar, não é? 
Mas vocês não arriscam nada, é claro. Sua eternidade não arrisca nada, sem 
dúvida. 
 
 

Questão: É necessário simplesmente fazer o apelo a sua Radiância 
ou especificar o que desejamos? 
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Mas vocês não têm nada a desejar. Vocês apelam a ele, ou não, e isso é ele quem 
decide, não vocês. Ele lhes disse, me parece. Ele não está aí para curar seus 
dodóis, ele está aí para lhes permitir instalar a Eternidade, se vocês aceitam 
passar, vocês também, é claro. Mas não esperem nenhuma cura, ou então uma 
cura definitiva disso que é efêmero. 
 
 

Questão: ele falou da última reversão no nível da garganta, mas 
com sua espada, ele pode intervir também no nível da passagem da 
Porta OD para aqueles que não passaram ainda? 
 

Isso não concerne ao Arcanjo Miguel, isso só diz respeito a vocês mesmos. Só 
vocês, como foi dito, que podem passar do ego ao coração definitivamente. Não 
pela experiência de sentir a Coroa radiante do coração, mas deixando o Fogo 
Ígneo se desenvolver. Então isso, só vocês que podem fazer. Ele, ao contrário, 
quando vocês são, quando vocês começaram, se eu posso dizer, esse processo, 
se não viveram ainda, nesse momento há as coisas que vão se esclarecer no 
nível físico, no nível psicológico, como ele disse. E nesse caso, com certeza, 
apelem a ele. Mas ele não rege a passagem da Porta OD, vocês sabem. 
 

O Arcanjo Miguel está ligado com a vibração do IM, quer dizer da Estrela IM, 
mesmo que não seja ele, mas também à Porta IM que está situada na garganta. 
Então não é uma reversão tal como vocês viveram em 2010, em 2011 com o 
Arcanjo Uriel, e não é a passagem da Porta OD, é unicamente a alquimia entre 
os pilares da Merkabah lateral, a ignição da Merkabah, com seu coração, a nova 
tri-Unidade e então a harmonia corpo-alma-Espírito com o Lemniscato 
sagrado, com o objetivo de se instalar no Coração do Coração, ou se vocês 
preferem em sua Fonte de Cristal. 
 
 

Questão: o que é a ignição da Merkabah, como isso vai se 
manifestar? 
 

Então você, eu creio que não tem seguido o que foi dito já na última vez. Isso foi 
explicado em comprimento, largura e através. Então eu não vou falar de novo 
da Merkabah e da ignição da Merkabah. O Arcanjo Anael foi extremamente 
específico há apenas duas semanas sobre os processos que se desenrolam, me 
parece. Então duas horas de castigo. 
 
 

Questão: aquele que não passou pela Porta OD não têm acesso a 
Radiância Arcangélica? 
 

Então aí, isso vai ser uma hora de castigo porque Miguel muito precisamente 
disse: quer vocês estejam abertos ou não, não muda nada. Vocês todos se 
encontrarão castigados, esse fim de semana, hein, eis o que é dormir quando 
um Arcanjo fala. 
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Questão: a partir de quando os demônios podem se manifestar? 
 

Desde que Miguel terá tocado a Terra de maneira evidente, e não simplesmente 
por pequenos pedaços de pedra. Mas está acessível desde agora também. Aí 
desde agora, eu diria, para aqueles que efetivamente viveram ao menos uma 
parte do Fogo Ígneo. Mas desde que ele tocou a Terra, então aí é possível para 
todo mundo. 
 
 
 

Questão: Miguel tocará a Terra antes das trombetas? 
 

Ah, necessariamente, é preferível na verdade. 
 
 

Questão: o Fogo Ígneo vai nos acompanhar até o final? 
 

Há ainda uma amadora de horas de castigo? Vamos colocá-la de frente à 
parede. O que é que ela pergunta? 
 
 

Questão: o Fogo Ígneo vai nos acompanhar até o final? 
 

Mas vocês são o Fogo Ígneo, No instante, isso que vocês percebem, é justamente 
esta função específica do Fogo Ígneo, é acender a Merkabah interdimensional 
pessoal pelos pilares laterais no nível das Portas que lhes foram dadas por 
Anael. Então, a questão qual é? 
 
 

Questão: o Fogo Ígneo vai nos acompanhar até o final? 
 

Sim, porque vocês sabem que agora o Fogo Ígneo, para aqueles que passaram, 
acenderam, se eu posso dizer, todos os estágios da Merkabah interdimensional, 
o Fogo Ígneo ele se localiza sobre o eixo central agora, diretamente sobre os 
chacras, diretamente sobre as Portas centrais. Quer dizer há uma reativação do 
conjunto das funções dos cinco novos corpos que fizeram parte, se vocês 
quiserem, do corpo ascensional por assim dizer. Porque quando vocês estão no 
corpo de Existência, esses novos corpos não têm mais razão de ser pois vocês 
estão inteiros com as 12 coroas e com os 24 triângulos do coração, se eu posso 
dizer. 
 
 

Questão: o Fogo Ígneo pode igualmente seguir o trajeto posterior 
na coluna vertebral? 
 

Sim completamente. Há instantes, eu falei dos chacras a frente, mas vocês 
sabem que os chacras estão também atrás, que atrás também as Portas 
posteriores estão presentes, que isso seja o KI-RIS-TI, que isso seja as quatro 
Portas que vocês têm sobre o sacro. Esses aí também, é claro, eles são maiores e 
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importantes. Mas o Fogo Ígneo, se vocês preferem, mesmo que vocês tenham 
sido transpassados por Miguel, vocês sentirão o Fogo Ígneo em seu peito. Vocês 
sentirão, efetivamente vocês terão as percepções no nível do KI-RIS-TI, 
sobretudo se Miguel lhes transpassou o peito. Isso vai entrar em ressonância 
com o transpassamento do peito Metatrônico que, ele, vai de trás para frente no 
nível da raiz do chacra do coração nas costas, hein. Semelhante no nível do 
sacro. Vocês sabem que há uma ressonância e uma estrutura que está presente 
entre as Portas das pregas da virilha, Precisão e Profundidade, e as quatro 
Portas que são Clareza, Aqui, Agora e a última que está atrás do sacro, hein. É o 
mesmo processo, com certeza. Mas a consciência, ela é mais o eixo sobre o Fogo 
Ígneo do coração que é isso que vocês são também. 
 

O Fogo Ígneo, eu lembro vocês, resulta da alquimia, como foi explicado por um 
alquimista e também por nós há pouco tempo, do reencontro do Fogo vibral 
com o fogo vital, mas também com a Luz mais pura e o Amor mais puro e 
incondicional que está presente agora. Quando as partículas adamantinas estão 
suficientemente presentes e suficientemente acumuladas sobre os vórtices, não 
somente sobre os Círculos de Fogo, mas também em vocês, então nesse 
momento tudo isso se torna possível. E tudo isso se realiza. 
 

Então, em relação a esse processo e a intervenção de Miguel, vocês não têm 
outras questões? 
 
 

Questão: e quanto aos demônios internos que parasitam a pessoa, 
vão eles também sair igualmente nesse momento? 
 

Com certeza. É claro, no momento por exemplo, vocês têm, o que vamos tomar 
como exemplo? Imaginem que vocês são piromaníacos, bom eu tomei um 
exemplo como esse, mas vamos tomar alguma coisa mais simples. Imaginem 
que vocês têm os impulsos, quaisquer que sejam, terríveis, que não podem 
controlar. Com certeza que está ligado à sua história pessoal, mas os demônios, 
eles se alimentam disso com certeza. E claro, quando há Miguel, os demônios 
são expulsos e vocês os verão saírem de vocês. Aliás, há mesmo alguns entre 
vocês que veem aliás quando há um Arconte ou uma entidade que comanda, se 
podemos dizer um irmão ou uma irmã. 
 

Mas aí, é a própria pessoa interessada que verá que na verdade não é este 
efêmero, mas, sobretudo, está neste efêmero, estava contaminada por 
inumeráveis entidades mas sobre as quais nós nunca falamos, porque se nós 
fizéssemos vocês caçariam as entidades, ou teriam atraído sua atenção em cima 
disso, qual seria o resultado? A dualidade sem fim, os combates permanentes 
entre o bem e o mal. Aí, está o esclarecimento da Luz, o esclarecimento de 
Miguel, do Fogo Ígneo, da ignição da Merkabah e do Lemniscato sagrado, que 
faz sair os demônios, quer dizer que vocês os verão. E os demônios não podem 
mais ficar de tudo no interior de vocês, Miguel ou não, desde o instante onde o 
Fogo Ígneo se reuniu a Fonte de Cristal, desde o instante onde o Lemniscato 
sagrado se coloca em movimento. Não pode ficar nenhuma zona de sombra. 
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Mas nós nunca falamos disso antes para não fazê-los entrar na dualidade, no 
combate e lhes desresponsabilizar. Porque o demônio, nunca está por acaso. Ele 
não é quem desencadeou isso, é seu erro que cria uma fraqueza que permite ao 
demônio se alimentar de sua fraqueza. Mas não serve para nada acusar o 
demônio, não é, ou as larvas ou o que vocês quiserem; o problema de base, são 
vocês. É aquele quem diz quem é, não os demônios que são responsáveis do que 
quer que seja. Eles são responsáveis de estar aí por causa do confinamento, sim, 
mas se vocês, não tivessem, como dizer, se há uma fraqueza em vocês qualquer 
que seja, os demônios entram. 
 

Ele se alimenta desta fraqueza e ele estabelece um determinado 
comportamento. Ele vai mesmo modificar os aspectos fisiológicos, fazer vir por 
exemplo em seu ventre as bactérias más, os vírus, as doenças, para justamente 
sempre se alimentar mais. Mas nós não temos em meu viver, é claro, falado, eu 
teria passado meu tempo à caçar os demônios, mas na ótica pedagógica de sua 
liberação, não era questão, com certeza, de atrair sua atenção sobre isso. Sem 
isso, o que é que vocês fariam? Vocês teriam negligenciado o trabalho interior e 
vocês teriam passado sua vida a caçar os demônios. Isso, não é uma prova de 
Unidade não é, hein, é uma prova de dualidade. 
 

Eis porque tudo isso lhes foi dito no momento oportuno, mesmo que alguns de 
vocês são capazes de ver, sobre os irmãos e as irmãs, algumas formas de 
demônios, desde os Arcontes até os parasitas poluidores noturnos, vamos dizer 
e as larvas astrais também. Não é necessariamente os demônios como os 
demônios chefes, se posso dizer, são todos os pequenos demônios, hein – vocês 
não têm que se preocupar, eles não vão medir dez metros de altura, eles não vão 
ter a forma do Arconte -, isso são esses demônios aí, os demônios cotidianos, se 
posso dizer. Da mesma maneira que um corpo humano abriga bilhões de vidas 
no interior dele, da mesma maneira, não os bilhões, mas nós abrigamos todos, 
em encarnação, desde que nós abramos uma fraqueza, as dezenas de pequenos 
demônios. Mas isso, vocês não têm a possibilidade de ver e não serviria para 
nada, se vocês quiserem, atrair sua consciência sobre isso. Aí, também, é 
diferente porque sua consciência ela irá vê-los. 
 
 

Questão: você pode fazer um paralelo entre esses demônios e os 
protocolos sobre os pequenos diabos, os esquemas disfuncionais 
precoces? 
 

O que é isso? Não é como o Krill? 
 
 

Questão: não, isso são os protocolos cristalinos. 
 

É um ensinamento que foi dado com os cristais por Ramatan, sim, para poder 
explicar isso de maneira mais comum. Sim com certeza. Isso que vocês chamam 
“pequenos diabos”, e aliás não é por nada que isso foi chamado pequenos 
diabos, eu penso, é efetivamente um diabinho. Mas, novamente a culpa volta à 
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vocês, ao confinamento, à pessoa. Então não há um demônio que lhes foi 
enviado e que lhes quer o mal, mesmo que lhes faça mal. Mas desde que há uma 
fraqueza que é contrária a Luz, desde que há o corpo de desejo, desde que há as 
emoções exacerbadas, é claro que os demônios estão aí. Os pequenos demônios 
hein, não os grandes. Os grandes, eles se alimentam das emoções, eles se 
alimentam de coisas muito mais elevadas. 
 
 

Questão: esses demônios são uma consciência? 
 

Bem de toda forma, mesmo que seja chamada uma larva astral, que não tem 
consciência no sentido em que nós entendemos correntemente, de uma forma 
de autonomia, com certeza. Então é uma consciência, vai, vamos dizer larval, 
uma consciência elementar. Aliás isso se chama também os elementais, hein. 
Mas esses demônios eles são inumeráveis. São eles que vão atiçar seu desejo e 
que lhes farão acreditar que vocês que desejam. Isso são os demônios que vão 
lhes colocar a fazer atos prejudiciais, se posso dizer, para vocês ou para outro. 
Mas a fraqueza, ela está primeiro presente claro em vocês; se não há fraqueza, 
não há nenhum demônio. 
 

E a Coroa radiante do coração, novamente, não permitiu, e vocês veem bem uns 
e outros, eliminar todas as linhas de predação – mesmo a Onda de Vida -, ou 
todos os demônios, mas agora seu nível vibratório, de maneira coletiva, está 
suficientemente elevado para ver isso e não sucumbir à dualidade, ao combate, 
e a todas essas coisas do passado. 
 
 

Questão: Quando vemos esses demônios nos lugares, errantes, 
porque sentimos que eles não gostam de ser vistos? 
 

Com certeza eles detestam isso, porque isso que é visto, nesse nível, é dissolvido 
pelo olhar interior. Não é um combate. Então é por isso que vocês não os viam 
antes e que agora vocês podem perceber esse tipo de larvas e as entidades em 
toda parte. Vocês veem, Miguel falou eu creio, vocês veem os irmãos galácticos 
que vem lhes ver, mas vocês têm muito bem já percebido na casa de vocês 
tranquilamente, olhando fotografia ou fazendo um fogo, e ter a impressão de 
uma forma, pequena em geral, muito bizarra, isso não tem uma forma 
humanóide, isso pode se apresentar sob forma de vermes, de serpentes. 
 

Eu já cacei aliás aqui nesta sala, há um ano, para lhes dizer que é um processo 
extremamente comum. Vocês não tinham a capacidade de senti-los, 
simplesmente vocês estavam em conflito em seus humores, em seus impulsos, 
em suas depressões, em seus hábitos nefastos. Claro que isso vêm de vocês, mas 
o demônio está aí para manter isso. Não é ele o responsável. Mas desde que ele 
é visto, claro, e vocês têm visto, por exemplo, quando eu tomei o exemplo da 
fotografia e do fogo da lareira, vocês estão tranquilamente fazendo qualquer 
coisa e vocês veem alguma coisa que passa. Vocês não têm tempo de fixar e já 
desapareceu. Isso são os demônios. Eles podem tomar a forma de um animal, 
de um verme, de uma serpente, de uma bola, mas eles têm muito medo, claro, 
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porque desde que eles são vistos, eles explodem. É uma consciência elementar, 
ela não está estruturada como a consciência que nós temos, nós. 
 
 

Questão: se qualquer um ver um demônio entre nós, o fato de ver 
pode fazer desaparecer? 
 

Até o presente não, mas agora sim. Porque desde que ele é visto, mesmo no 
exterior por um irmão ou uma irmã, ele foge muito rápido, hein. Ou ele explode 
pelo olhar da Luz, ou ele vai a outros lugares. Mas para o momento, vocês verão 
talvez um de vez em quando, mas quando foram ditas as profecias que haveria 
milhões de demônios que urrariam na noite, é totalmente isso. Foi dito nos 
textos, mesmo por São João, que os demônios sairão da terra, porque eles se 
escondiam na terra. Mas lembrem-se o que disse Miguel, a totalidade do núcleo 
cristalino da terra não somente está liberada – isso que vocês viveram, a Onda 
de Vida -, mas ele também fez referência a nova Onda de Vida, que é feita pela 
conjunção da Onda de Vida ou Onda do Éter com o Fogo Ígneo, é isso que vocês 
têm passado através da ignição, para aqueles que viveram, as Portas laterais, as 
pregas da virilha, sob os seios, acima dos seios e sobre a fronte e os pés. 
 

Então no momento onde Miguel toca a Terra, no momento do Apelo de Maria, 
não há mais nenhum espaço de sombra para eles sobre a terra, nem na terra, é 
por isso que eles não estão contentes. Mas eu não falo claro dos Arcontes aí, eu 
falo verdadeiramente das larvas astrais, das pequenas entidades da sombra, que 
podem estar ligadas também às egrégoras, às formas-pensamentos, etc.…O 
álcool é claro atrai os demônios. Mas isso é conhecido, hein, nos delirium 
tremens, eles veem demônios em toda parte. Isso que eles veem foi chamado 
alucinações pelos médicos, claro, eles não veem eles. Os demônios adoram o 
álcool porque isso aquece, como vocês sabem, o sangue e isso aquece o corpo 
emocional, o corpo do desejo. Então se vocês bebem, eles se alimentam, eles 
têm mais a comer. 
 
 

Questão: os animais domésticos veem os demônios? 
 

Oh sim, os gatos os veem desde muito tempo, eles. Vocês sabem muito bem que 
os animais domésticos, vocês não sabem porque, e vocês sabem têm um amigo 
que vem, o gato ou o cachorro foge ou late. Evidentemente porque há um 
demônio em ação. 
 

O demônio, ele não lhes acompanha sempre. E há uma fraqueza que está 
aberta, se há um demônio que passa, ele se alimenta. Às vezes se instala e 
permanece, mas aí entram nas patologias no entanto mais raras. Mas 
globalmente, desde que vocês tenham uma fraqueza em qualquer parte, sobre 
as linhas de predação ou outras, sobre o corpo do desejo, desde que há um 
demônio que passa próximo, ele vai vir roubar, se posso dizer, um pouco sua 
energia vital. 
 
 



35 
 

Questão: O que você chama de uma fraqueza? 
 

Uma fraqueza, está ligada a uma anomalia com um corpo de desejo, os 
mecanismos impulsionais, os medos. O medo também atrai os demônios. Uma 
fraqueza, é uma zona de sombra. Então não vamos falar dos pecados capitais 
mas vamos falar das anomalias: a avareza, a ganância, o medo do que quer que 
seja e todos essas coisas que vocês quiserem, comuns na vida de um humano, 
de um irmão. 
 
 

Questão: face a esses demônios, será mais conveniente fazer o 
apelo a Miguel do que fazer a saudação de Orion? 
 

A saudação de Orion não tem nenhuma ação sobre as larvas, elas têm uma ação 
sobre os povos extraterrestres da densidade como nós. Porque os Arcontes, os 
Anunnakis, qualquer força oposta a Luz, não podem resistir a esta forma onda, 
mas uma entidade como essa, esses mini demônios, vocês podem fazer o que 
vocês quiserem como gesto, eles não farão nada, hein. 
 
 

Questão: é possível comunicar a informação de fazer apelo a 
Radiância Arcangélica de Miguel as pessoas que não estão 
despertas ou não teriam seguido este ensinamento? 
 

Mas você quer os aterrorizar ainda mais. Eu penso que não seja uma boa idéia, 
longe disso. 
 
 

Questão: o Arcanjo Miguel indicou que os irmãos e irmãs 
adormecidos podem fazer apelo a ele, ainda será necessário que 
eles sejam prevenidos? 
 

Eles seriam prevenidos se eles lessem, mas você não pode fazer ler isso que 
Miguel disse para todo mundo.  Imagine que você seja enviado a ajudar ou a 
salvar alguém de sua família, que não está a par disso, mas ele lhe fará confinar 
imediatamente. Após, isso será diferente, após o Apelo de Maria, mas até aí 
sejam muito vigilantes, hein. Isso será também muito diferente desde que 
Miguel tocará a Terra, como ele disse. 
 
 

Questão: ver os demônios, para as pessoas que não estão ainda 
despertas, isso os fará igualmente partir? 
 

Partir em qual sentido? 
 
 

Questão: explodir, desaparecer. 
 

Se vocês os veem, vocês, sobre alguém sim, agora, sim. Mas ao contrário se é 
um irmão ou uma irmã que deve passar pelo terror, ele será aterrorizado. Mas 
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lembrem-se isso que disse Miguel. Mesmo que haja um terror porque você 
sente um demônio em você, porque vocês não estão abertos, vocês não 
vibraram nada e vocês não sabem de nada, se vocês têm muito medo, bem vocês 
serão liberados imediatamente – pela morte. Eu não vejo onde está o problema. 
Mas haverá muitos irmãos e irmãs que serão liberados assim. Eles estarão tão 
horrorizados quando eles verem o que eles acolheram que o coração parará, 
claro, mas é uma forma de liberação. 
 
 

Questão: como Miguel vai tocar a terra? 
 

Eu não compreendi a questão, você ficou louco, você também, hein. Ele disse 
bem sua contraparte física, quer dizer os meteoritos. Não com seus anjos e sua 
espada que vai vir colocar o pé na terra como vocês tem em algumas séries, 
hein, é claro. É sua contraparte física, quer dizer asteroides, meteoritos. 
 

E eu penso que se Miguel veio hoje, não é por nada. Isso não quer dizer que ele 
vai vir hoje mas vocês têm, eu creio já desde ontem, mas sobretudo hoje, as 
chuvas de meteoritos, que são conhecidas aliás, mas simplesmente esses 
meteoritos conhecidos, bah eles não têm a mesma trajetória porque como as 
forças no cosmos estão profundamente diferentes, com certeza, elas têm mais 
possibilidades de tocar a terra. Mas é Miguel, ele lhes disse. 
 
 

Questão: em relação aos demônios e a intervenção da Radiância 
Micaélica, isso tem relação igualmente com o último medo que é o 
medo do desconhecido? 
 

Não, o medo do desconhecido está inscrito na estrutura da pessoa, não é uma 
fraqueza, isso. Eu falo da fraqueza enquanto comportamento adicto, 
essencialmente, ou os medos, mas não os medos do desconhecido porque isso, 
está inscrito em todas as pessoas enquanto elas não estão liberadas. Isso é uma 
estratégia de sobrevivência, e felizmente, ela está aí. Isso que eu quero dizer por 
aí, o medo do desconhecido, não é um demônio, vocês têm o guardião da 
entrada, claro, mas ele, o guardião da entrada, está em seu lugar certo. Aí eu 
falo verdadeiramente de tudo isso que disse Miguel, quer dizer os pequenos 
demônios que estão ligados aos impulsos, aos desejos, as emoções, aos apegos. 
Porque o apego também cria... há alguns demônios que gostam bem desse tipo 
de energias. Mas eu vejo que vocês… vocês veem porque era indispensável que 
não se falasse disso antes, porque vocês voltariam sem parar ao redor dos 
demônios. 
 
 

Questão: os meteoritos que caem atualmente têm eles um papel de 
semeadura para a vida da nova Terra na 5ª dimensão? 
 

Sim, totalmente. É também as informações que codificam para as novas formas 
de vida, independente de vocês claro, mas que corresponde a contraparte 
etérica das árvores, à contraparte etérica de alguns animais, não todos. Mas o 
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objetivo é antes de tudo fazer tocar o Céu na Terra, como disse Miguel, eu creio. 
 
 

Questão: que significa concretamente que a totalidade do céu se 
juntará a Terra? 
 

Isso quer dizer que não haverá mais camadas isolantes. 
 
 

Questão: fale da magnetosfera, da ionosfera? 
 

Não há mais nenhuma camada isolante. Vocês sabem que as camadas isolantes 
foram perfuradas progressivamente já desde muito tempo, hein, e isso 
começou, vocês sabem, nos anos 80. Mas aí, hoje, o degrau de porosidade, mais 
o quase desaparecimento total das linhas de predação, a Liberação do núcleo da 
Terra desde 2011, a Onda de Vida, o desenvolvimento da Merkabah, do corpo 
de Existência, que se desenrolaram sucessivamente durante esses anos, 
permitiram também isso. Então tudo é sincrônico. Quando nós lhes dizemos 
sem parar que a Luz está em seu muito justo lugar em toda circunstância, em 
toda doença, em toda alegria, não pode ser de outra forma. Mas esses demônios 
estão aí desde a noite dos tempos, desde o confinamento da Terra, vamos dizer. 
Como as bactérias, os micróbios, os vírus, os parasitas, os fungos, tudo isso, é 
igual, isso que nós temos todos no corpo quando estamos encarnados. 
 
 

Questão: para aqueles que não vivem o Coração do Coração 
permanentemente, o fato de colocar sua atenção sobre o chacra do 
coração é suficiente para apelar a Radiância Arcangélica de 
Miguel? 
 

É suficiente estar no coração. Cada vez mais, mesmo aqueles que não viveram 
nenhuma vibração, a energia e a vibração seguem a consciência mesmo que 
vocês não percebam. Então se vocês colocam sua atenção ou que vocês toquem 
seu peito assim, a consciência vai se interessar nisso. É também simples assim. 
Mas nunca dissemos que colocar a consciência sobre o coração chamaria 
Miguel, hein, é diferente. Miguel, vocês devem invocar, apelar conscientemente, 
e vocês não o chamam se colocando no coração, pois aí não haveria nenhuma 
razão de vir. 
 
 

Questão: você pode desenvolver sobre o fato de Miguel não vir 
quando conectamos o coração? 
 

Mas que entidade vem quando você está no seu coração? Não há mais nenhuma 
entidade quando você está no coração. Porque é que haveria uma manifestação 
exterior, que seja de Miguel, de Maria ou não importa quem. O objetivo de 
colocar a consciência no coração, é viver o coração. E se você vê o coração 
completamente nesse momento, com o Fogo Ígneo, os demônios, eles saem 
imediatamente, hein. Eles não gostam verdadeiramente do Fogo Ígneo, 
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sobretudo quando o conduziram até o alto – quando ele se conduziu, perdão, 
ele mesmo até o alto. Isso não combina com o Fogo Ígneo, hein, um demônio. 
Já com a Luz isso combina mas o Fogo Ígneo.... 
 

Vocês terminaram com os demônios? Deixem-se a surpresa da descoberta pelo 
menos. Oh, vocês verão, são as pequenas coisas insignificantes, hein. Não há 
nenhum risco senão uma surpresa. 
 
 

Questão: quando sentimos o Fogo Ígneo progredir em nós, existe 
uma fulgurância no momento onde ele vai tocar a Fonte de Cristal? 
 

Eu não estou seguro de ter compreendido. As Portas laterais, quer dizer que 
correspondem aos pilares da Merkabah, que fazem também parte de seu corpo 
de Existência, é a ignição, de acordo, o Fogo Ígneo, que segue seu ritmo pelos 
pés, os quadris, como eu disse à pouco. A ignição central, é mais a Merkabah, é 
o corpo de Existência, é a Eternidade. Então qual é a questão em relação a isso? 
 
 

Questão: no momento em que há o contato com a Fonte de Cristal e 
que o coração verdadeiramente ascensionou até a Fonte de 
Cristal... 
 

Qual fulgurância, de que? 
 
 

Questão: todos os véus queimam nesse momento, ou existe uma 
sideração da consciência? 
 

Não de tudo. Existe uma alegria enorme e o Fogo do Coração, como foi 
explicado. Mas a noção de fulgurância, ela tem que ver o que aí dentro? Porque 
as Portas da Merkabah, quer dizer os pilares laterais da Merkabah 
interdimensional se ativam segundo um certo cenário, isso lhes foi explicado 
por Anael, não é? Agora, quando a ignição se faz sobre o eixo central, é 
diferente, aí você é liberado. Então qual fulgurância, eu não compreendo. 
 
 

Questão: existe uma sensação diferente quando isso toca a Fonte de 
Cristal? 
 

Mas isso não tem nenhuma relação com a fulgurância, isso acontece, como foi 
dito, em seu ritmo.  
 

Questão: em particular na circulação no nível das últimas Estrelas 
Bem e Mal da cabeça. 
 

Mas eu não vejo sempre a relação com qualquer fulgurância. Porque essa 
palavra foi empregada? Isso foi explicado: isso passou etapa por etapa ou em 
outro sentido, à seu ritmo. Então eu não compreendo o que vem fazer essa 
noção de fulgurância. É como a Onda de Vida, aqueles que viveram a Onda de 
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Vida e que estão liberados pela Onda de Vida, evidentemente existe um antes e 
um depois, em todos os níveis. Então isso, talvez, é isso que você chama uma 
fulgurância. Sem isso, eu não vejo o que isso quer dizer. 
 
 

Questão: é possível ter um sentimento de alegria intensa nesse 
momento? 
 

Oh, não é nesse momento, é todo tempo. Mas o Fogo Ígneo do coração, existe os 
sintomas muito específicos, isso foi descrito. Vocês têm também o Manto Azul 
de Maria, desde a intervenção de Maria, que pode se desenvolver desde seu 
coração. Lembrem-se, quando vocês são liberados, vocês não se colocam 
nenhuma questão sobre a Liberação; é tão evidente. Vocês não estão 
procurando do meio-dia às catorze horas, se vocês viveram tal vibração ou tal 
outra vibração, porque é a consciência que está diferente. Então vocês não 
podem duvidar. Desde o instante onde existe dúvida, é que vocês não estão 
livres. É também simples assim. É isso que nós temos dito sempre. 
 

É o mesmo processo pelo Lemniscato e a fusão de tudo o que lhes disse Miguel. 
Não é um processo porque vocês sentem tal energia ou tal vibração que vocês 
dizem “Eu estou liberado”. A vibração é um testemunho, mas é antes de tudo 
um mecanismo de consciência. Que isso tenha lugar pela Onda de Vida ou que 
isso tenha lugar pelo Fogo Ígneo ou pelo Canal Mariano. Isso é a percepção 
vibral, mas não é o resultado sobre a consciência. 
 

Então desde o instante onde vocês se colocam a questão, mesmo, isso dito por 
BIDI também dezenas de vezes, se vocês se colocam a questão de saber se vocês 
são liberados, é que vocês não estão livres. Quando vocês estão livres, não há 
nenhuma questão que diz respeito ao Espírito. Ele pode ter questões em relação 
ao corpo, a vida de todos os dias, as relações com os irmãos e as irmãs, sim, mas 
não sobre a própria Liberdade, ela é vivida concretamente. E o testemunho, e 
isso vocês sabem, é a Alegria, e a Paz, é tudo isso. É a mudança de olhar, a 
mudança do ponto de vista da qual falou BIDI. Quando vocês estão liberados, 
não pode ter nenhuma questão em relação a isso, em vocês. Nenhum Liberado 
pode se perguntar se está liberado. 
 

Então desde o instante onde esta questão se coloca, desde o instante em que 
vocês estão desestabilizados na Alegria, mesmo que alguns estão muito alegres 
espontaneamente, como querem vocês serem liberados? Então a Liberação que 
foi produzida pela Onda de Vida, pelo Canal Mariano, pelo Coração 
Ascensional, a Coroa radiante do coração como nós havíamos chamado, ou o 
que ela se produza pelo Fogo Ígneo, a consequência é sempre a mesma. Não 
pode ter interrogações sobre isso que vocês são, porque vocês o vivem. Não é 
uma visão do Espírito, ou uma percepção de energia ou de vibração, é a 
consciência que realmente está transformada, real e concretamente. Qualquer 
que seja o estado do corpo, qualquer que seja o estado da psique. 
 

Olhem todos os escritos, eu não falo de BIDI, mas olhem, há muitos seres que 
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se liberaram hoje e que testemunham. Existe os que mentem é claro, mas existe 
quem não mente. Mas aqueles que não mentem, eles não se colocam questões. 
É tão evidente quando vocês estão liberados, vocês vivem alguma coisa que o 
comum dos mortais não pode viver. Não está unicamente ligado a vibração, que 
é... a vibração, é a consciência, nós lhes dissemos sempre, então quando a 
consciência se expressa diferentemente, existem as vibrações que aparecem, 
claro, mas a liberação da consciência, não é de tudo a mesma coisa. 
 

Então outras questões em relação a Miguel, porque aí vocês começam a se 
desviar, eu não sei se temos tempo, hein. Então eu voltarei amanhã, todas essas 
questões vocês as coloquem amanhã. Eu especifico: unicamente sobre o que 
disse Miguel e nenhuma outra. 
 
 

Questão: quando não estamos liberados, a subida do Fogo Ígneo 
até a Fonte de Cristal ela leva a Liberação? 
 

Mas é você que pode saber, não eu. Eu lhe respondo ainda isso que eu disse 
anteriormente. Você gostaria de uma resposta exterior quando a resposta só 
pode ser interior. Não é alguma coisa que você decide, de dizer “Pronto eu estou 
liberado porque a Onda de Vida ela subiu”, é porque você viu realmente. Você 
viu a Infinita Presença, você viu o ego e a pessoa, e mesmo o Si, chamando o 
nada, e você está instalado nesse nada, que está além da Luz. Não é uma 
informação por uma vibração qualquer que seja, é um estado real de 
consciência. E então você o vê bem em sua vida, isso também isso foi explicado 
por BIDI. Vocês podem cantar sobre os telhados que vocês são liberados 
viventes, mas se em sua vida não existe adequação entre o princípio da 
Liberação e como vocês se comportam, isso quer dizer que vocês mentem a si 
mesmos. 
 

Mas o Liberado vivente não pode se enganar. Ele não se apoia sobre a vibração, 
mesmo que as tenha vivido e que essas vibrações o tenham, entre aspas, 
liberado. É claro, que ele vai viver o corpo de Existência, ele pode vê-lo, ele pode 
sentir o Fogo Ígneo e tudo, mas ele já está liberado. Ou aquele que está liberado 
pelo Fogo Ígneo, igual pela Onda de Vida, ou pelo Canal Mariano, não há mais 
nenhuma questão. Então você não pode fazer uma adequação entre o fato de ter 
sentido o Fogo Ígneo, que marca, hein, novamente, a ignição do veículo 
interdimensional, mas que não quer dizer que você está liberado, salvo quando 
chega no alto e que sua consciência vive esta Liberação. 
 

Não é alguma coisa que se decide ou que se decreta, a Liberação, é um estado 
permanente onde as emoções não existem mais, onde o mental não controla 
mais, onde a história, a dele como toda história, não tem mais nenhuma 
importância porque é visto real e concretamente como uma ilusão. Então você 
vê bem em sua própria vida, se você está liberado ou não, se você está apegado. 
Isso se vê mesmo dentro da consciência da pessoa efêmera. Vocês não podem 
colocar adequação, e há aqueles que se fizeram ser com isso, desde que havia 
entre vocês quem sentia um pouco o coração, eles se diziam: “Pronto, eu sou um 
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ser realizado, eu sou um mestre e eu vou ensinar”. Mas isso quer dizer o que? 
 

O marcador da Liberação, para os Liberados viventes – eu não falo da Liberação 
coletiva final – vocês sabem, é a humildade, a simplicidade, a transparência, a 
bem-aventurança, e, sobretudo um desinteresse total para as fofocas, para as 
histórias quaisquer que sejam. Eu não disse nunca, quando estava encarnado, 
que eu era liberado vivente; não era verdadeiro. Assim preste atenção não faça 
adequação entre dizer por exemplo: “Pronto eu sinto o Fogo do Coração então 
eu sou um ser realizado, liberado e tudo isso”. A Liberação do Liberado vivente 
é permanente, ela não pode deixar lugar para nenhum questionamento, nem 
em relação a uma vibração e nem em relação a um viver qualquer que seja. É 
uma transformação radical da consciência. Ela não funciona mais como a 
consciência comum. É uma mudança radical da consciência comum. Qualquer 
que seja o meio, qualquer que seja a idade, quaisquer que sejam os 
conhecimentos, quaisquer que sejam as relações, qualquer que seja a vida feita 
pela personagem. 
 

Assim preste atenção de não… sim a Merkabah interdimensional se acende e 
cria a Liberação, mas não foi dito nunca que vocês estavam liberados no 
instante em que isso se produz, salvo se sua consciência está realmente 
transferida na Fonte de Cristal. É esta a Última Presença ou a Infinita Presença, 
com todos os possíveis que são vistos e vividos, mas que não implicam mais na 
atração da pessoa, e muito menos no nível do mundo comum. Não existe mais 
interesse. A pessoa é vivente, ela é liberada vivente, ela não pode estar agarrada, 
atraída ou dependente de qualquer circunstância, de vida, de idade ou de 
vibração. 
 

Mas nos distanciamos novamente, hein. Então se não há mais questões em 
relação ao que disse Miguel, tudo isso vocês guardem para outro dia, existe 
ainda, eu creio, uma intervenção, essa será a minha última, do ano. 
 
 

Questão: Miguel disse que faria desaparecer o mental. Como isso 
vai se traduzir? Isso significa que nossos pensamentos não serão 
mais poluentes para... 
 

Não de tudo, isso quer dizer simplesmente que você poderá identificar o 
momento em que é o mental que dirige e o momento em que você está usando o 
mental. Você não está mais identificado com o mental, é tudo. E o mental, ele é 
necessário até o último momento. É claro. 
 

A memória também, mesmo que ela desapareça em parte para muitos, mas 
felizmente o que fica é um fio tênue. Vocês sabem sempre como vocês se 
chamam, hein, e onde vocês moram, até prova em contrário. 
 
 

Questão: eu falei em vez disso da importância do mental na 
consciência. 
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Mas não há nenhum peso. Quando você é liberado do mental estando liberado 
vivente, o mental você ri disto. O que quer que ele diga e o que quer que ele 
faça, é você que comanda, não o mental. Aquele que não é liberado acredita que 
ele é seu mental; aquele que é liberado não acredita no seu mental, ele o vê. 
 

Mas esta questão não tem nada a ver com o que disse Miguel. Vocês são 
teimosos com os demônios e as questões derivadas. Eu falo verdadeiramente do 
conteúdo de Miguel, tudo isso vocês guardem para amanhã. 
 

Se é uma questão que não tem relação com o que disse Miguel não serve para 
nada, hein. 
 
 

Questão: ele falou da espada da Verdade à esquerda ou no coração? 
 

Sim totalmente. E por isso que está à esquerda que é o Canal Mariano, me 
parece. 
 
 

Questão: existe uma diferença entre o fato quando a espada toca o 
coração ou a parte esquerda do corpo? 
 

Mas jamais ele disse isso. Ele disse que vocês a trazem à esquerda. Eu não 
compreendo nada que vocês dizem. 
 
 

Questão: porque ele especificou a espada a esquerda e em seguida a 
que transpassa? 
 

Eu não compreendo nada. Eu ouvi tudo, mas eu não compreendo nada. Eu não 
compreendo isso que vocês, querem expressar. Ele falou da espada da Verdade 
que poderia transpassar o coração da frente para atrás e falou da espada da 
Verdade que estava posicionada à esquerda, aqui. Porque a espada, ela é levada 
a esquerda, do coração do coração, do lado do Canal Mariano. 
 
 

Questão: era minha questão. 
 

Qual é a cor do cavalo branco de Henrique IV? 
 

É a diferença entre a esquerda e a direita também. Vocês têm em certos povos, 
por exemplo, as mulheres que não são casadas trazendo uma flor à esquerda, 
quando elas são casadas elas a trazem à direita, ou vice-versa. É exatamente a 
mesma coisa. O fato de Miguel ter falado desta espada à esquerda, faz 
referência à esquerda. Que sua esquerda é o que? É seu coração, o Canal 
Mariano mas também a vertente, a polaridade feminina, passada. Então 
poderíamos dar dez vezes mais explicações, mas ele bem disse à esquerda. Ele 
não falou outros lugares senão à esquerda, ou no coração. O coração está no 
centro, mesmo o coração órgão está à esquerda, o chacra está no centro dele. 
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Não temos outros questionamentos. 
 

Então caros amigos eu vou me retirar e preparem suas canetas para as questões 
de amanhã. E aí, tudo isso que vocês quiserem, de acordo? Eu lhes transmito 
minhas bênçãos e eu lhes desejo boas evacuações de demônios, se posso dizer. 
Eu lhes digo até breve. Se comportem. 
 

*** 
 
 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 
 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/13/mikael-et-o-m-
aivanhov-13-decembre-2016/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/13/mikael-et-o-m-aivanhov-13-decembre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/13/mikael-et-o-m-aivanhov-13-decembre-2016/
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O IMPESSOAL - Parte 1A - Dezembro de 2016 
 
 

Eu me dirijo a você no Coração de sua Presença e de minha Presença e eu lhe 
abençoo. 
 

Permita-me expressar-me em seu nome e em meu nome. Presentes no coração, 
nós vamos juntos, você e eu, elevar o Coração Ascensional pela Graça do Fogo 
Ígneo, pela Graça do Amor, pela Graça da Luz. 
 

Por minhas palavras e por seu silêncio, e pelo efeito do Verbo, o Fogo Ígneo 
nasce de nosso encontro. 
 

Em sua eternidade como em minha eternidade, seja abençoado e eu agradeço 
por sua leitura, por seu escutar, por seu ouvir e por sua liberdade. 
 

Então coloque-se e escute o que lhe diz sua eternidade. 
 

Transcendendo assim todos os fenômenos da consciência, juntos nós vamos 
penetrar não mais o fenomenal, mas o noumenal. No Coração do Coração, 
quanto mais íntimo da Verdade, nem sofrimento nem condições nem 
discussões, levante em você, a chama eterna de sua verdade, de sua essência. 
 

Desde esse ponto em seu centro, eu ressoo em você o canto da Liberdade, o 
canto do Absoluto, onde nenhuma palavra nenhuma nota é necessária nem útil. 
Assim, no canto do Silêncio, se eleva em você a chama de Vida, se eleva em você 
seu Fogo Ígneo, não mais somente na ignição de sua Merkabah, mas 
diretamente em seu coração. 
 

Você Filho Ardente do Sol, honre-se, aí onde não há mais pessoa, aí onde só 
resta o Amor, onde tudo é conhecido, onde tudo é sabido, onde tudo está 
evidente. 
 

No nome do Único, se eleva a chama de sua ressurreição. 
 

Então, eu acolho em você o dom da Vida, não conhecendo nem limite, nem 
início, nem fim. 
 

No eterno canto da Ressurreição, no silêncio de sua Infinita Presença, o Cristo 
em glória se imprime em você, lhe dando a mostrar a evidência de seu coração, 
a evidência do Amor onde nada pode ser limitado, onde nada pode ser 
impedido. 
 

Assim é a imersão total no Fogo Ígneo que consome tudo o que não é verdade, 
tudo que é passageiro. Levante-se, levante-se em seu coração, aí onde você é 
verdade, aí onde nenhum sofrimento pode mesmo ser evocado ou pensado. 
Eleve-se aí onde você está, nesse corpo de carne, a fim de que o Espírito ilumine 
toda carne e toda matéria. Eu convido você à Verdade, eu convido você a 
verdadeira Vida, aquela onde nada falta, aquela onde nada sofre, aquela onde 
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nada falha. Nenhum obstáculo e nenhuma relutância pode refrear o dom do 
Amor a ele mesmo nesta consumação perpétua, tal um fogo de alegria 
clareando tudo sobre sua passagem e queimando toda memória inútil, lhe 
tornando livre de sua pessoa e de sua história, de todo carma, lhe tornando livre 
de toda culpa, de todo erro. Isso não é mais, desde o instante onde você está em 
mim, na medida onde eu estou em você. 
 

Deixe cantar o canto da Vida, o canto da Eternidade, escute isso no silêncio da 
sua pessoa. Assim cante seu coração elevado aos domínios da Eternidade, nas 
numerosas moradas da Fonte, em todas as experiências que você pode levar ao 
seio da Liberdade, ao seio do Amor. 
 

Nesse tempo, nesse tempo aí da Terra que você vive nesse momento, o tempo 
desdobra o que resta dobrado, se oferece a você o espaço infinito do Amor não 
tendo nem início nem fim, nem mesmo qualquer orientação. 
 

Instale-se em sua Morada da Paz Suprema que é sua morada de Eternidade. 
Instale-se aí onde tudo é evidência, aí onde a força do Amor não pode ser 
forçada por nenhuma outra força senão aquela da Verdade. 
 

Eleve-se acima de toda ferida como de toda carência. Eleve-se ao seu próprio 
coração, aí onde nenhuma forma é necessária, aí onde tudo é perfeito e aí onde 
tudo vibra. Então o Fogo Ígneo, pelo dom da Graça de Maria, pode invadir suas 
carnes e invadir seus casulos de Luz. 
 

Eu convido você ao templo da serenidade onde a água da Vida corre em 
profusão, aí onde o Fogo Ígneo lhe preenche de Amor e de felicidade. 
 

Escute-me desde seu coração, aí onde a vibração substitui as palavras e aí onde 
a vibração transmuta seu fogo vital. Volte a ser o que você tem sido sempre, em 
qualquer ilusão e qualquer situação que você teve que enfrentar e ultrapassar 
no seio de suas peregrinações sobre esse mundo. 
 

Eu lhe acompanho a porta do Mistério. Apresente-se em simplicidade e em 
espontaneidade a esse que foi chamado outrora o guardião da entrada, ele 
também personagem falso tão relevante quanto os seus fantasmas de 
encarnação e de sofrimento. Eleve-se em seu coração onde tudo isso que resiste 
é só o medo de se apagar e ser consumido pela alegria de seu amor, pela alegria 
do Amor. 
 

Então deixe emanar, desde seu templo de Eternidade, o Manto Azul da Graça 
lhe cobrindo de sua glória e de sua Alegria. Deixe de agora em diante o Fogo 
Ígneo agir e consumir seu coração efêmero. Deixe seu coração aberto a 
Eternidade que se apresenta a Verdade para o esplendor e a Evidência, aí onde 
sua pessoa não pode lutar nem se opor a revelação de sua essência. 
 

Onde você estiver eu estarei e eu sou você como você é eu. 
 

Descubra isso que você é, deixe-o transparecer no seio de sua carne como no 
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seio desse mundo, não refreie nada. Este desconhecido que por vezes pode 
assustá-lo, e que, portanto, é sua única verdade conhecida, é sua única 
verdadeira vida no Único e na Liberdade. 
 

O momento do sagrado e dos sacramentos está doravante inscrito na verdade 
de seu coração. Nesse tempo da Terra que termina, se descobre não a 
expectativa, não a esperança, mas a indizível verdade de Amor que não faz 
nenhuma diferença, que não faz nenhuma distinção entre você e o outro, entre 
você e os mundos, entre você e as dimensões. 
 

Descubra-se, deixe-se percorrer desde o alto até a base de seu corpo de carne 
por esse Fogo Ígneo, por este Amor incomensurável. Isso lhe é conhecido, 
mesmo que você o acredite ainda desconhecido. Isso faz parte disso que você 
tem sido, disso que você é e disso que você será, qualquer que seja seu caminho, 
qualquer que seja sua Morada de Eternidade. Então o Amor de seu coração lhe 
diz: “Não tenha medo, ouse simplesmente ser o que você é. Ouse, ouse ser a 
Verdade incondicional e não dependente de nenhuma causa nem de nenhuma 
finalidade”. Eu lhe convido a isso, neste instante como em cada instante 
restante a percorrer sobre as areias do tempo. 
 

Volte a si mesmo como eu venho em você, aí onde você não pode fazer 
nenhuma diferença entre o si e os outros Si, entre tal dimensão e tal outra 
dimensão, aí onde você não está nem fixado, nem numa forma, nem numa 
história, nem numa memória, mas onde a cada instante você se encontra 
regenerado pela Graça do dom da Vida, pela Graça da Luz. 
 

Não se volte a qualquer passado que seja, não se desvie do cenário do fim desse 
mundo que certifica sua liberdade o reconhecimento disso que você poderia 
crer ainda desconhecido e que, portanto, em todas as épocas como em todo 
mundo, mesmo aqui, aí onde seus pés estão ainda colocados, nada pode ser 
apagado da Verdade de sua essência, além de sua forma. 
 

Resta aí, aí onde a Onda de Vida, aí onde a Fonte de Cristal deposita em seu 
centro isso que é necessário para a alquimia da Vida eterna. 
Não deixe nenhum limite passado permanecer neste instante e comunguemos 
juntos no canto de glória de sua ressurreição, no Coro dos Anjos da verdade da 
Vida. 
 

Deixe-me lhe falar simplesmente disso que você é, aí onde cada palavra só pode 
cantar e louvar o Amor, a Vida e a consciência. 
 

Nesse lugar onde nenhum limite pode ser encontrado ou imposto, você é 
convidado. 
 

Lembre-se que na Eternidade e no Amor, não há nada a preservar, nada a 
salvar. Você está aí, aí onde se reencontram o efêmero de sua vida e a 
eternidade da Vida. 
 

Deixe seu coração aquecer e se consumir, porque nesse lugar nada pode 
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desaparecer e nada pode ser imposto.  
 

Eleve-se na verdadeira Vida, eleve-se no Fogo Ígneo que coloca fim a utilidade 
de todo trabalho porque tudo foi feito e tudo foi cumprido no mais alto dos 
Céus, como agora no mais baixo da Terra. 
 

Deixe ressoar em seu coração o coração do Silêncio, aí onde o Amor é perdão, aí 
onde o Amor envia toda violação da Vida, aí onde o Amor coloca fim a toda 
ferida. 
 

Ame-se nisso que você é. Aí onde você não tem necessidade de nenhuma forma 
de nenhuma crença, instale-se no ser infinito que você foi, que você é e que você 
será. Escapando da roda dos tempos, escapando da roda do sofrimento e da 
Ilusão, livrando você, liberando você. Maria virá breve lhe sussurrar, 
estabelecendo a última conexão necessária ocasionalmente para sua 
ressurreição. 
 

Deixe a Luz do Amor iluminar por sua magnificência e sua Graça isso que pode 
parecer ainda estar na sombra.  
 

Escute, bem além de minhas palavras e de meu Verbo, como além de todos os 
meus silêncios, isso que se desenrola. A Terra lhe chama e o Céu lhe interpela 
para fazer o milagre de uma coisa só, aquele da Vida no Amor, não dependente 
de nenhuma forma nem de nenhum objetivo, mas exprimindo, em cada lugar 
como na ausência de lugar, a mesma intensidade e a mesma claridade da Luz 
imensa de Vida. 
 

Assim é o Fogo Ígneo, consumindo isso que pode restar de reticências ou de 
objeções no seio de sua história e de sua pessoa. Junte-se a mim onde a pessoa 
não é necessária, aí onde nenhuma forma é discernível, aí onde nenhum tempo 
se escoa, e aí onde nenhuma distância existe entre todos os multiversos. 
Abolindo assim o tempo e o espaço, abolindo assim o sentido de ser uma 
identidade, o sentido de ser uma pessoa, porque qualquer que seja a 
personagem e a pessoa, nesse mundo como em todo mundo, haverá só o Amor 
que magnífica e transcende toda forma e todo limite. 
 

Ouse, ouse ser. 
 

Apoie-se sobre o não ser que não é nada, mas ao contrário plenitude. Deixe-se 
talhar pela espada da Verdade, deixe-se esculpir pelo dom da Graça. Eleve-se, 
bem ancorado nesta carne, até o domínio do Espírito da Verdade, aí onde o 
Paráclito trabalha sem cessar para sua glória eterna, a sua ressurreição e a sua 
liberdade perpétua.  
 

Não refreie nada disso que renasce neste instante. 
 

Não esqueça que você não pode entender de nenhuma maneira o Amor que 
você é. Você só tem que vivê-lo, você não tem nada a agarrar nem nada a 
manter, mas deixar este Amor espontâneo, não respondendo a nenhuma causa, 
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nem a nenhum objeto, nem a nenhum aspecto. Assim é o Fogo Ígneo do Amor.  
 

Assim é a Verdade, em todo mundo como em toda dimensão e além mesmo das 
dimensões as mais etéreas. 
 

Então o queimar do Amor se faz mordida eterna que não fere que não toma 
nada e que só faz dar, porque o Amor responde e a Luz é seu veículo. 
 

Deixe-me impregnar, desde seu centro até a periferia a mais distante desta 
forma, o beijar do Amor, esta mordida do Fogo Ígneo consumindo o efêmero 
em um fogo de alegria, consumindo o efêmero que não tem mais nenhuma 
utilidade. Assim, em sua consciência nua, desprovida de todo atributo e de toda 
forma, você se revela a si mesmo. 
 

Deixe a Alegria emanar desse coração, deixe a Vida lhe percorrer tal uma onda 
de Liberdade acalmando toda sede. Deixe a onda gigantesca do Amor levar o 
que não é Amor e apresente-se nu, em sua nudez essencial, aquela do Amor que 
não tem nada a esconder nem ocultar. 
 

Ouça, ouça o Fogo Ígneo que breve atravessará o manto da Terra para vir a seu 
encontro. Escute o canto da Fonte, do Infinito e do Absoluto descer do Céu até 
seu centro. O Céu e a Terra lhe convidam a isso. 
 

Deixe-se inebriar pelas Trombetas da Ressurreição, deixe-se amar por nossa 
Mãe Una. 
 

Nesse coração onde não tem nada a manter, esteja de pé, filho do Céu e da 
Terra, filho do Um, nesse lugar onde o corpo, a alma e o Espírito se 
reencontram enfim na mesma Unidade, no mesmo alinhamento. 
 

Preparado o Manto de Maria como o Manto de Miguel, você está pronto para 
lhe acolher enquanto digno filho do Único. O Fogo Ígneo é por sua vez o sopro 
primeiro e o sopro último onde não há nem começo nem fim, onde o primeiro 
se confunde com o último e onde o último se torna o primeiro, aí onde não há 
regras, nem moral, nem leis, aí onde você é livre, porque sua essência é 
Liberdade. 
 

Então deixe o Fogo Ígneo descerrar agora totalmente seus olhos e seus sentidos 
para a realidade do Invisível que se torna hoje, muito mais palpável e tangível 
que o mundo efêmero de seu corpo e da sua matéria. 
 

Junte-se, case-se com você mesmo, aí onde o Cristo e isso que você é se façam 
um, você Filho Ardente do Sol, Filho Ardente da Fonte, Filho ardente da 
Eternidade. 
 

Eu desenrolo em você o tapete de rosas com seu aroma e seu perfume, que 
decoram o templo de serenidade e de Verdade. Assim seu coração está pronto 
para celebrar o Casamento da Eternidade, o Casamento da Verdade, aí onde a 
única lógica é a lógica do Amor que é dom permanente e total, que é canto de 
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Vida, canto de experiência como canto de Silêncio. 
 

Deixe o Fogo Ígneo percorrer cada parcela da sua consciência e cada célula de 
seu corpo e receba a evidência de sua Presença, a evidência de sua Ausência. 
 

Voe aí onde não há mais necessidade de se deslocar, aí onde não há mais 
necessidade de crer, aí onde não há mais necessidade de esperar, aí onde não há 
nada a temer. 
 

Eu estou com você pela Eternidade, eu estou com você porque eu sou você. Não 
há nem distância nem diferença. Não há nada a distinguir aí onde não há nada a 
separar nem a dividir. Aí está sua evidência, aí está minha evidência. 
 

Permaneça nesta Alegria onde o Fogo Ígneo se consome e consome você, lhe 
atenuando ainda mais e lhe consolidando na Luz no seio mesmo de sua 
densidade. E aí, o Fogo da Alegria e o Fogo da Eternidade elevam agora o 
conjunto de suas Coroas nas moradas da beatitude. Deixe a Onda de Vida lhe 
percorrer do alto a baixo e de baixo ao alto, deixe o canto da Ressurreição da 
Terra lhe percorrer de baixo ao alto, do exterior ao interior. 
 

Eu estou com você na Eternidade, eu sou com você porque eu sou você. 
 

E nós estamos aí onde nenhuma fome pode aparecer, de qualquer natureza que 
seja. 
 

Então, sua casa permanece limpa e ornada de mil aromas para Aquele que vem 
como um ladrão na noite e que iluminará você por sua Presença Infinita. 
 

Coloque-se aí onde todo movimento é inútil porque tudo está presente, aí onde 
nenhum relógio pode contar o tempo porque todos os tempos se desenrolam no 
mesmo instante e acolhe o dom da Eternidade, o dom da Alegria que jamais 
pode se interromper nem se limitar, elas não mais. 
 

Então o Fogo Ígneo se mistura com o apelo da Terra desde seus pés até a sua 
cabeça, lhe atravessando de um lado a outro a fim de que nenhuma parte de sua 
carne possa impedir o Amor de aparecer, a fim de que sua radiância se irradie 
totalmente sobre esse mundo, exprimindo às vezes gratidão e perdão, e 
agradecendo a tudo isso que você passou. 
 

Aí onde você está não pode ter nem perda nem carência, aí onde você está eu 
estou. 
 

Então eu lhe faço a oferenda da Alegria porque no Amor tudo é oferenda e dom, 
porque no Amor, a Paz pode ser apenas eterna, porque no Amor, nada pode ser 
desviado ou alterado. 
 

Neste instante, deixe o Espírito Santo se alquimizar com o Fogo Ígneo e 
redescobrir isso que você sempre foi. Qualquer que seja a densidade desse 
mundo, qualquer que seja seu inferno, quaisquer que sejam suas limitações, sua 
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essência é ilimitada e além de toda forma, como presente em toda forma. No 
Amor, nada pode ser separado. É isso que eu digo em você, é isso que aparecerá 
no grande dia de sua consciência eterna ressuscitada. 
 

Venha a mim como eu venho a você. Não há nenhuma distância e nenhum véu 
que pode impedir isso. 
 

Escute e vibre, consumindo assim no contentamento tudo isso que você 
manteve e que, portanto, era somente vento no jogo de sua pessoa, no jogo 
desse mundo no qual as regras são falsificadas e alteradas. Então esqueça toda a 
regra e permaneça nisso que você é. Qualquer que seja seu destino e seu 
percurso na superfície desse mundo, qualquer que seja a localização de sua 
consciência nesse dia, isso não faz nenhuma diferença. Assim é o Fogo Ígneo, 
assim é a Alegria sem objeto de Amor, assim é a Verdade. 
 

Assim nesse dia onde você está colocado, onde você me escuta, onde você me lê, 
o Espírito Santo lhe preenche dos carismas do Espírito. As doze Estrelas são 
seus adornos de Eternidade. 
 

Seu coração sagrado pode então cantar, se misturando aos sons do Céu e da 
Terra para cantar a mesma sinfonia e celebrar a mesma glória. 
 

Escute o canto do amor da Terra e o canto de amor do Céu. Eles estão aí para 
você a fim de que nunca mais você possa esquecer sua verdade, a fim de que 
nunca mais você seja limitado em uma forma ou em um mundo, a fim de que 
nada mais seja ligado por uma lei qualquer. 
 

O Amor é Liberdade, Liberdade total, incondicional ela também. O Amor é 
leveza, qualquer que seja a mordida de seu Fogo, qualquer que seja a 
intensidade da Luz revelada. Você é isso. 
 

Renda-se a evidência. Eu não lhe peço crer, mas simplesmente de viver. 
Vivendo, não há mais necessidade de crença, não há mais necessidade de lógica, 
não há mais necessidade de demonstração. 
 

...Silêncio... 
 

Permita-se, não somente este instante, mas permita-se esta Alegria, na 
eternidade dos mundos, na eternidade das dimensões e no infinito de suas 
formas possíveis. 
 

Aí onde você não pode estar fixado numa forma que lhe é própria, mas onde 
você é toda forma como toda dimensão, ultrapassando assim os jogos de 
experiência da consciência, se instala cada vez mais a evidencia de sua Presença 
como de sua Ausência. 
 

Rejubile-se. É o grande tempo agora de se reencontrar, não por parcelas, não 
por fragmentos, mas em sua inteireza. 
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Assim o Fogo, da Liberdade, do Amor e da Graça, modelam sua eternidade 
nisso que você é, nisso que você quer, além de todo desejo e de toda carência 
habituais em seu mundo, aí onde os pés estão colocados – e que não é seu 
mundo. Aliás, nenhum mundo talvez lhe tenha, mesmo em sua origem estelar e 
galáctica. Não há mais do que um ponto de passagem lhe fazendo entrar em 
manifestação de consciência, mas na Liberdade, você vê conscientemente que 
você é bem mais do que todas as suas formas de todos os multiversos, do que 
todos os universos, que você é bem mais do que uma identidade, seja ela a mais 
perfeita além mesmo desse mundo confinado. 
 

Ouça o Verbo da Ressurreição entrar em ressonância. 
 

Você é o que você é. 
 

Mais nenhum hábito nem nenhuma forma poderá travestir ou modificar isso 
que se vive agora. 
 

...Silêncio... 
 

Deixe morrer isso que está destinado a morrer, porque você não tem nada a ver 
com esse que morre. Mergulhe-se totalmente na verdadeira Vida e não tema 
nada porque você se reconhecerá nesse que você é, aí onde não há mais nada a 
crer, aí onde não há nada a manter, porque a vida jorra da fonte e se basta a ela 
mesma, em qualquer forma que você decida emprestar. 
 

Vá além de minhas palavras que são somente eu lembro você, suas palavras. Vá 
além de todo conhecido. Ouse, ouse ser o indizível do que você é. 
 

Não há mais máscara a carregar porque não há mais temor nem medos, nisso 
que você é. 
 

Assim fala a Verdade. Assim se exprime o Verbo do coração, palavra de Vida e 
palavras de Verdade, mesmo em seus silêncios. 
 

...Silêncio... 
 

Pode ter mais bela celebração do que aquela de sua ressurreição? O que pode 
ter mais serenidade do que a evidência de seu coração? Qual questão pode 
ainda ser colocada no Fogo Ígneo de seu coração? 
 

Permita-se, você tem a Eternidade para viver e isso está neste instante como em 
cada instante seguinte na superfície desse mundo. 
 

Não há mais condições a cumprir, não há mais esforços a fazer, porque no Amor 
tudo é conhecido e tudo é sabido. 
 

Tal é sua chama de Eternidade, em toda manifestação que você escolheu viver 
nos Mundos Livres. Assim o Fogo Ígneo coloca fim na memória desses mundos 
onde você viveu confinado e lhe rende a Liberdade, lhe rende a memória de sua 
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eternidade, aí onde nada é pesado, aí onde nada pode ser entravado nem 
limitado. 
 

Eu me inclino diante de você e em você. 
 

Escute, escute e ouça o Fogo da Alegria que crepita nesta alquimia sublime onde 
o que está no alto se reúne ao que está embaixo, para o milagre do Um. 
 

Você está comigo pela Eternidade. Como lhes foi dito: “Eu estou com você pela 
Eternidade”. Isso que poderia ainda ser escondido até esse dia não pode mais 
ficar, diante da intensidade desse Fogo da Ressurreição. 
 

Escute o que o coração vivo lhe diz. Escute o que o coração elevado lhe conta no 
silêncio. Não se conte nem histórias nem palavras, conte simplesmente a alegria 
do Amor e isso passa além das palavras, e isso passa além dos cenários. Escute 
simplesmente a Evidência. 
 

Deixe esse Fogo de Alegria lhe percorrer por toda parte. Em cada elemento de 
sua consciência como cada célula de seu corpo. É a mesma alquimia, é o mesmo 
canto, é o mesmo silêncio. 
 

...Silêncio... 
 

Então o Éter no fogo da Coroa da cabeça se casa com o coração elevado na 
mesma chama e na mesma radiância. 
 

Alimente-se na saciedade e alimente seu corpo do que ele tem necessidade, 
porque a Luz conhece cada recanto, cada parcela de seu corpo e de sua 
consciência. 
 

...Silêncio... 
 

Deixe-se enlaçar pelo abraço do Espírito do Sol, pelo abraço do Logos solar e 
deposite assim todas as armas e todas as máscaras do medo. Deixe-as elas 
também se consumirem no Fogo da Alegria do Amor. Não segure nada, porque 
o Amor não segura nada. 
 

Assim você e eu celebramos no Coração do Coração, como em cada carne desse 
mundo, a Nova Eucaristia, na nova tri-Unidade, a fim de fazer o milagre de Um. 
 

O Fogo Ígneo lhe convida a cada minuto de seu tempo da Terra, para não mais 
resistir, que isso seja por medo, que seja pela ignorância. Rendam-se à 
evidência e rendam-se diante de seu coração, diante de sua eternidade. 
 

Chame o Fogo Ígneo porque é seu dom e sua graça, que isso seja sem 
intermediário ou com intermediário. Que seja o Cristo, que seja o dragão, que 
seja o dom da própria Graça, pouco importa, é o mesmo Fogo Ígneo, vindo da 
mesma fonte, em qualquer forma que isso seja. 
 

Escute o canto da Ressurreição, escute o que você diz a si mesmo.  
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Instale-se de maneira eterna e definitiva na verdadeira Vida. A Graça da Luz lhe 
desincrusta doravante da ilusão de ser um corpo limitado entre nascimento e 
morte. O Amor libera você dos próprios condicionamentos resultantes do 
confinamento nesse mundo, porque o Amor lhe devolve a perfeição desde sua 
primeira chama até o infinito das possibilidades. 
 

Então esse Fogo de Amor, esta Luz Branca, preenche todos os espaços de Ilusão 
desse mundo, apagando toda ferida, transcendendo toda resistência, porque 
você é realmente esse Fogo. Além mesmo de ser o Filho Ardente do Sol e o Filho 
Ardente da Fonte, você é a própria origem desta ardência e desta chama. 
 

Então seu coração se torna uma fogueira ardente, se regenerando a cada 
segundo, a cada momento. Não refreie mais nada. 
 

Se ouça e se permita. 
 

Onde você for, em qualquer momento que você for, eu estou aí. Deixe este Amor 
ser a profusão, deixe este Amor ser sem condição. Você é isso. 
 

Então você se revela cada vez mais, se despertando do jugo das ilusões desse 
mundo, das ilusões desse mundo que aqueles de seus irmãos que têm 
transcendido, por uma morte temporária, e que voltam ao seio desse mundo, 
ricos deste Amor vivido, só encontrando cadáver e limites, e, portanto apesar 
desse cadáver e desses limites, você se torna vivente por sua chama da 
Presença, aparece eles também como uma ilusão, porque você terá então 
transcendido a carne, transcendido as crenças, e transcendido os medos. Não 
lutando e não se opondo, mas reconhecendo  cada dia e cada instante sempre 
mais a verdade de seu ser, a verdade desse Fogo Ígneo. 
 

O Amor somente pode ser tudo, senão é nada, ou ele está fracionado, limitado e 
condicionado. Assim é seu Espírito. 
 

...Silêncio... 
 

Assim, você se permite no infinito de sua Presença, no indefinido de sua 
Ausência, você se permite o jogo do Amor que não conhece nem regras, nem 
ganhos, nem perdas, porque não há diferença, porque não há distância. 
 

Deixe esse Fogo de Alegria crepitar em sua consciência e em seu coração. O 
Amor infiltra tudo e preenche tudo. Você não tem que dirigi-lo, você não tem 
que orientá-lo, você tem somente que se reconhecer. Então o desconhecido se 
tornará mais conhecido do que isso que você conheceu nesse mundo. 
 

O Manto Azul da Graça lhe veste em seu corpo sem costura, em seu corpo de 
glória, aí onde nenhuma carne é necessária, aí onde nenhuma reticência pode 
aparecer. 
 

Deixe o sorriso florir sobre seus lábios, deixe a Vida ser isso que você é. Não 
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coloque condições sobre o que não pode ser condicionado, não coloque limites 
no que é ilimitado, não coloque nome no que está além de todo nome, o seu 
como o meu. Você não tem necessidade de nomear, você não tem necessidade 
de classificar, você necessita apenas ser. Seja verdadeiro, seja espontâneo, seja 
autêntico. Assim é o Amor, assim é o Fogo Ígneo. 
 

...Silêncio... 
 

E aí, nós somos Um. Aí está o acordo justo de meu coração para seu coração e 
de seu coração para meu coração, porque há apenas um só coração, onde 
explode a mesma Vida, onde explode a mesma Alegria. 
 

...Silêncio... 
 

O Salvador está em você como o mundo está em você. Você é o mundo, do 
mesmo modo que você é o Cristo, do mesmo modo que você é o Caminho, a 
Verdade e a Vida. No Amor, não pode ser de outra maneira, não pode ser 
diferente. 
 

Meu amigo, meu amado, o tempo chegou de celebrar sua ressurreição, de 
celebrar a Vida, de celebrar o Amor. Isso está aí, isso é agora, isso está aqui. Isso 
está presente. Isso escapa do tempo e de toda história porque o Amor é 
referência, o único que é válido em todo mundo, em sua Presença como em sua 
Ausência. Então seja feliz, não por uma felicidade que você pode provar em 
qualquer momento de contentamento desse mundo, mas seja feliz pela bem-
aventurança eterna. Seja feliz por sua liberdade porque o Amor pode apenas ser 
feliz, sem condições ele também, e sem restrições. 
 

...Silêncio... 
 

Recolha e acolha isso que você é, isso que eu sou, para fazer o milagre de uma 
única coisa. É a mesma sinfonia, é a mesma dança. Não há diferença entre a voz 
que você ouve e a voz que você é. 
 

Não há nenhuma distância entre o coração que emite e entre o coração que 
recebe, porque não há diferença entre um coração que emite e um coração que 
recebe, há apenas um coração. 
 

...Silêncio... 
 

Assim se completa a nova aliança que não conhece nenhum laço e cuja única 
palavra escrita no contrato é Amor. Aí onde não há nada a assinar embaixo de 
um documento ou de uma página, pois você pode somente aprová-lo, porque 
isso é você. 
 

Deixe o Fogo se densificar em você e aliviá-lo, até o momento onde nenhum 
peso pode ser percebido, nem mesmo nenhuma densidade. 
 

...Silêncio... 
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Deixe a fogueira da Ressurreição abrasar totalmente seu corpo, seu coração, 
como totalmente esse mundo. 
 

Não há fim, se isso não for para viver um novo início. Nada poderá parar o Fogo 
Ígneo de seu coração, nada poderá obrigar nem seduzir. Aí está sua liberdade, aí 
está a liberdade da Vida, a liberdade do Amor, a liberdade da Luz. 
 

O Fogo da Ressurreição vem lhe dizer o que você é, vem lhe mostrar. 
 

O Fogo da Ressurreição é canto de Graça e o Verbo em ação, e também o 
Silêncio em sua majestade. 
 

...Silêncio... 
 

Onde você estiver, eu lhe toco. Onde você estiver, você é transpassado pela 
Verdade, lhe devolvendo assim a sua integridade primeira. Onde você estiver, 
vive o mesmo Fogo e a mesma Liberdade. 
 

...Silêncio... 
 

Receba em profusão o que você é, receba sem adiamento a verdade de seu 
coração, receba sem distância o Fogo Ígneo de sua Presença. 
 

Aceite o dom da Vida. 
 

Cante a Liberdade e a Ressurreição em qualquer ação que você tenha a levar na 
superfície desse mundo, em qualquer olhar que você coloque, em qualquer 
situação que seja. Abençoe a Vida. No Amor não há nada a julgar, não há nada a 
pesar nem a sobrepesar, nada a eliminar, nada a colocar de lado. 
 

Então a meu turno, eu lhe consagro e eu lhe abençoo, no Fogo Ígneo, na chama 
do Amor, na chama da Vida.  
 

Eu lhe convido agora a se colocar em si mesmo, no silêncio das minhas 
palavras, no silêncio de meu Verbo, no silêncio de minha Presença. Eu lhe 
convido a se descobrir, você, o primeiro vivente. 
 

...Silêncio... 
 

Então onde quer que você esteja, que você tenha ouvido, que você me tenha 
lido, permita-se a si mesmo um momento de Silêncio, um momento de paz no 
seio de seu efêmero, e não esqueça de dar sua paz onde seus passos lhe levarem, 
de dar a Graça do Amor onde seus olhos olharem, onde a Vida levá-lo, sem 
condição e sem restrição. 
 

Então, eu deixo a você um momento de descanso para reencontrar seu efêmero 
que está rico da nova Vida, rico do Fogo Ígneo, antes de prosseguir minha 
ressonância e minha intervenção no coração de sua consciência, como no 
coração de suas células. 
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Permita-me lhe dizer: abençoado seja o Eterno de sua Presença e de seu Amor. 
 

Quando você desejar, poderá voltar a seu efêmero. Permita-se um momento de 
paz e de silêncio antes que eu venha prosseguir o que eu tenho dito e atiçar o 
Fogo Ígneo e sua totalidade. 
 

Seja abençoado e vá em paz, eu estou com você pela Eternidade. 
 

Repouse. Eu rendo homenagem à sua chama, eu rendo homenagem ao Amor, e 
eu rendo também homenagem à pessoa que você é ainda. 
 

E enfim, eu lhe abençoo sem razão, pelo prazer de lhe abençoar, pela alegria de 
reencontrá-lo, pela verdade do Amor. 
 

Eu lhe digo a qualquer instante, quando você desejar, a fim de prosseguir nossa 
comunhão e nossa Unidade. Então eu digo até daqui a pouco. Você está comigo 
na Eternidade. 
 
 

*** 
 
 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 
 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-1-
decembre-2016/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-1-decembre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-1-decembre-2016/
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O IMPESSOAL - Parte 1B - Dezembro de 2016 
 
 

Meu amigo, meu amado, após esse tempo e esse momento de silêncio, 
permitamos a nós retomar nosso coração a coração no Fogo Ígneo da Verdade e 
da Alegria. 
 

Então você tem acolhido a ardência do Amor e da Verdade, eu lhe proponho 
continuar a nos instalar nesta chama eterna, neste Amor infinito. Então me 
permita de novo lhe falar desde seu próprio coração, lhe permitindo então, se 
você está de acordo, de abrir sempre mais sua capacidade para viver isso, além 
de sua identidade, além de toda forma e de toda condição. Então coloquemo-
nos onde você está Aqui e Agora no instante presente eterno. 
 

...Silêncio... 
 

A hora de sua liberação avança a grandes passos e irradia já em sua consciência 
o sentido mesmo de sua eternidade e de sua ressurreição. Então por minhas 
palavras, por meu Verbo e pelo silêncio, por sua Presença onde eu estou 
instalado, levantamos as últimas reticências, as últimas ilusões, a fim de que o 
Fogo Ígneo tome todo lugar, todo espaço e todo tempo, em sua consciência 
livre, em sua consciência eterna. 
 

Pela Graça do Fogo Ígneo, eu me coloco em seu centro-coração, nos dando 
mutuamente o beijo do coração que transcende e magnifica toda forma, e revive 
a alegria disso que você sempre foi, apesar das aparências, apesar dos 
sofrimentos e apesar da separação. Então eu volto a apresentar em você e eu 
selo em você o selo de sua ressurreição, o selo de sua liberação, a fim de que 
você não coloque mais nem distância nem distinção entre sua pessoa ainda 
presente nesta carne e sua eternidade. 
 

E aí, na evidência de algumas palavras que ressoam em você, como os silêncios 
entre minhas palavras ressoam também da mesma maneira, se desenrola e 
prossegue a alquimia deste último reencontro neste espaço de seu coração onde 
se coloca a desaparecer tudo o que é efêmero, tudo que é passageiro, afastando 
de você as últimas dúvidas quanto a isso que você é, quanto a isso que você vive 
além da forma. 
 

Eu convido você a celebrar de maneira ainda mais intensa e mais vivente o 
momento da sua ressurreição, neste rito de passagem e de reversão, neste 
instante. 
 

Em qualquer tempo que lhe reste a percorrer e de seus passos nesse mundo, eu 
convido você a se voltar em direção a única verdade que é absoluta e que não 
pode ser comparada nem medida a qualquer liberdade relativa que seja. 
 

Deixe-me encher suas mãos e seus pés, em cada extremidade de seu corpo, 
desse mesmo Fogo Ígneo, desta mesma Alegria, desse mesmo Amor, a fim de 
que este Amor – que você é – não seja mais limitado ao seu coração ou a 
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qualquer estado interior, mas entre em manifestação e em encarnação aí 
mesmo onde você se situa, qualquer que seja sua vida, qualquer que seja sua 
história. Então deixe o dom da Graça e o dom do Fogo Ígneo percorrer o 
conjunto de seu efêmero. Deixe-se consumir no Fogo de Amor, no Fogo da 
Alegria desse instante que não termina nunca. 
 

Então que queime em você de novo esta chama perpétua que não pode mais ser 
sufocada por qualquer circunstância de seu efêmero, você se descobre a cada 
sopro cada vez mais vivente, se consumindo de maneira cada vez mais ardente, 
colocando a nu o Amor em tudo isso que você é na totalidade desse mundo, sem 
distinção, dar de beber a cada um da mesma Luz, independente de sua vontade, 
independentemente de seu desejo. O Amor não pode ser nem limitado, nem 
refreado no tempo da Ressurreição que você vive, isso lhe aparecerá com cada 
vez mais clareza e cada vez mais serenidade. 
 

Então eu deposito em cada parcela de sua carne o mesmo Fogo, a mesma 
chama, a mesma intensidade. 
 

Deixe o som da Vida cantar em suas células, deixe o canto da Ressurreição 
emanar de você espontaneamente, sem temor e sem fingimento. Fique natural 
porque o Amor pode ser apenas natural e espontâneo. Ele não pode ser regido, 
da mesma maneira que sua consciência livre não pode ser dirigida nem 
controlada, senão pela sua chama. 
 

Neste instante em você como em mim, como em cada um de você, a mesma 
Glória, a mesma Luz, o mesmo Amor, o mesmo Silêncio, a mesma dança, 
porque no final no coração do Único, tudo é Um no coração de cada um, cada 
um é Um, para fazer o milagre de uma única coisa. 
 

Então enquanto se insufla em você mesmo o poder do primeiro Verbo e do Fogo 
original, você faz o Claro, simplesmente dizendo “sim”. Sim ao Amor, sim à 
Liberdade, sim à perfeição, sim ao Fogo Ígneo. Nesse “sim”, não pode existir 
nenhuma sombra, nenhum desafio, nem nenhuma anomalia. O Amor é perfeito 
e você é Amor, então você é perfeito. Qualquer que seja a imperfeição desse 
mundo, qualquer que seja a imperfeição de seu corpo, qualquer que seja a 
imperfeição de seus pensamentos ou de suas ideias, não pare nisso. Atravesse e 
encontre. Encontre o que você sempre tem sido, encontre as moradas 
inumeráveis onde só a Paz Suprema pode ser evocada. E esta Paz Suprema, ela 
mesma não é senão uma pálida palavra face à intensidade disso que você vive 
neste instante, que nada pode descrever, que nada pode definir e que não entra 
em nenhum padrão. Porque assim é a Liberdade, porque assim você é livre. 
 

Deixe-me levá-lo ao mais próximo de sua eternidade, a fim de que você mesmo, 
por esse “sim” franco e massivo, diz sim à vida eterna, no Espírito revivificado. 
 

Deixe o Fogo Ígneo lhe possuir porque ele é sua própria natureza e sua essência. 
Deixe isso que pode lhe aparecer ainda como denso e pesado, ser leve por sua 
Presença. Deixe ser a Vida, deixe ser a evidência. 
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Aí onde você está não há nada a saber, nada a manter, nada a esconder; tudo se 
revela além de toda lógica e além de toda compreensão. Aí está o verdadeiro 
conhecimento, aquele do seu reconhecimento em sua eternidade. Todo o resto 
decorre daí. Em qualquer forma, ou em qualquer dimensão que você pode 
escolher, não se ocupe disso. Ocupe-se apenas de alimentar esse Fogo com seu 
olhar de criança, pela evidência da energia, pela evidência de sua consciência, 
pela evidência dos Fogos de Eternidade. 
 

No Amor, tudo está completo, tudo está em plenitude. Eu lhe disse nada falta. 
Então ouse sem adiar nem retardar, prepare-se para o seu renascimento. 
Prepare-se para a Alegria perpétua que nada poderá vir ofuscar. 
 

Deixe-se ser, deixe-se levar pela chama da Ressurreição. Alimente-se desta 
Eternidade porque tudo é servido em abundância, para saciedade. Nada pode 
faltar, nada pode desaparecer. Você é isso. 
 

Então deixe o Silêncio lhe mostrar sua própria eternidade e sua verdade 
absoluta. Nenhuma sombra pode ser projetada, porque tudo é transparente, 
porque tudo é pleno de Luz, de Alegria, de Amor. 
 

Em plena consciência, deixe-se levar ao limiar de sua ressurreição, ao limiar do 
Último, aí onde tudo isso que foi esquecido, tudo isso que pode parecer ser 
cortado lhe é restituído ao cêntuplo, porque o Amor não se conta, nem se 
desconta. 
 

...Silêncio... 
 

Deixe o Espírito Santo ser vivificado por seu Fogo Ígneo. Deixe a Onda de Vida 
ser multiplicada por sua Presença e sua Ausência. Não há nada a controlar, não 
há nada a medir, não há nada a delimitar. 
 

Acolha-se, acolha a cada um de você, acolha o conjunto desse mundo, como 
todos os outros mundos, em qualquer universo ou multiverso que seja. Seu 
coração é suficientemente vasto para conter o conjunto da Criação e o conjunto 
do Incriado. 
 

Resta assim, na beleza da Verdade, consumir nesse fogo de Alegria o que lhe 
parecerá fazer obstáculo ou limitar sua liberdade. Ouse, seja sem limite – é isso 
que você é. Seja sem apegos porque seu coração é livre. Não dependa de nada 
porque o coração não pode depender do que quer que seja. Deixe esse Fogo sair 
por todos os poros do seu corpo como por todos os sentidos. Aí está sua 
grandeza e sua humildade, aí está sua espontaneidade, aí está o Último. 
 

Assim, seu templo está ornado e decorado para o momento em que você lavará 
suas roupas junto do Cristo, junto de si mesmo. 
 

O que pode restar de importante? O que pode restar como outras coisas a fazer, 
a dizer, ou a realizar? 
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O Fogo Ígneo lhe quer totalmente para lhe devolver a si mesmo. 
 

Deixe seu coração falar em uníssono com cada coração. 
 

Você não tem necessidade de reconhecer a forma que apela ao Amor, ainda que 
seja no oposto do lugar onde você vive. Não dirija nada, deixe a Luz, deixe a 
Inteligência do Amor, deixe a Graça se estabelecer por ela mesma. Você não tem 
nada a fazer. Guarde o “fazer” para o que sua vida efêmera lhe pede para 
cumprir, mas esqueça todo “fazer” para ser o que você é. 
 

Não há necessidade de sua forma, nem de sua pessoa, nem de nenhuma história 
sobre a qual você possa se apoiar para ser o que você é. O Amor não tem 
necessidade de apoio, o Amor não tem necessidade de fundações, o Amor não 
tem necessidade de telhado nem de janelas. Ele está em toda forma, como no 
informe, com o mesmo brilho, a mesma bondade, a mesma evidência. 
 

Então, do mais alto dos Céus, como do mais profundo da Terra, eu reúno em 
você, pela Graça de seu coração, o que estava desunido. 
 

Tudo é perfeição e tudo é perfeito, não pode ser de outra maneira desde o 
instante onde você se reconhece, desde o instante em que você me reconhece. 
 

Nenhuma necessidade pode surgir, nenhuma pergunta pode aparecer. Aí está a 
evidência do Amor que consome o que deve ser. 
 

Tudo isso é espontâneo, tudo isso não demanda nenhum esforço, tudo isso não 
demanda nada além do seu sim. Sim à Vida, sim ao Amor, sim à Liberdade. Sim 
à Vida, não aquela somente que foi amputada nesse mundo, mas a verdadeira 
Vida que não é desse mundo e, portanto, é nessa carne e nesse mundo que você 
deve dizer “sim”, sem condições, sem interrogações. Seja verdadeiro, seja 
espontâneo, seja autêntico, todo o resto decorre daí. 
 

Então eu e você vivemos o sagrado de sua Ressurreição. Porque se trata bem de 
um ato sagrado que não depende de nenhuma ação, porque se trata bem de um 
estado sagrado que não depende de nenhum estado nem de nenhuma definição. 
O Amor é nu, e é nisso que ele é inteiro e total. Não há necessidade de 
ornamentos, se isso não for sua própria consciência e sua própria forma que diz 
“sim”. 
 

Assim seu templo interior está definitivamente pronto. Não há nada a repetir, 
nem adiar, a esperar, nem de data a esperar. Isso está aí agora. Isso está aí, 
aqui, onde você estiver, em qualquer parte do mundo, em qualquer estado que 
esteja sua consciência. O Amor é o bálsamo, o Amor é o único remédio. Todo o 
resto só representa os prazos para a instalação de sua verdade de amor. Então 
repouse, fique tranquilo e deixe a Obra terminar. 
 

Assim seu Coração eterno aparecerá a você em sua glória, em seu brilho, em seu 
Fogo. 
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Este Amor sublime tudo forma. Mesmo no seio de seu mundo denso, esta 
sublimação é a ação do Amor, esta ação que você não pode fazer por si mesmo e 
que você pode apenas aceitar. 
 

Tudo é simples, o Amor é a única lei. 
 

Você tem sido o digno representante. Quaisquer que sejam seus afetos, 
quaisquer que sejam suas feridas, quaisquer que sejam suas esperanças ou suas 
desesperanças, isso não está mais. Como um sonho que se apaga no despertar, 
você emerge no oceano da bem-aventurança, no oceano da Verdade, no oceano 
da Vida. E aí, você também é a gota no oceano inteiro, e tudo isso que ele 
contém. Um oceano que não seria limitado por nenhuma terra e que nunca 
secaria. Assim é a Vida, assim é o Amor. Você não pode falar como eu falo em 
você por metáforas, porque nenhuma palavra, e eu diria mesmo nenhum Verbo 
pode explicar, pode descrever e pode fechar nenhuma definição. 
 

Isso é o que é oferecido, não por uma autoridade exterior qualquer, mas pela 
entrada em você mesmo, além de toda personagem, além de todo desejo como 
de toda história. 
 

Seu coração como seu Corpo de Eternidade, não pode ser limitado, não pode ser 
confinado, não pode ser reduzido. Ele apenas pode crescer em intensidade e em 
vida, portanto, idêntico a ele mesmo a cada instante, se expandindo ao infinito 
ou se contraindo no Último e no Absoluto. Não há diferença nem de sentido, 
nem de movimento, nem mesmo de amplitude. Qual palavra, qual equação 
poderia transmitir isso? Não há outra possibilidade senão vivê-lo, não há outra 
possibilidade senão sê-lo. 
 

... Silêncio... 
 

Cada uma das células de seu corpo tem guardado a memória desse Fogo, e de 
vida em vida cada uma de suas células, tem de alguma forma, esperado esse 
momento. O que quer que você diga, o que quer que você pense, qualquer que 
seja sua raiva, qualquer que seja sua aceitação, qualquer que seja sua negação, 
só o Amor é verdadeiro. Não aquele que lhe é dado provar e viver nesse mundo, 
nem mesmo aquele que você pode sonhar e esperar – porque ele não é desse 
mundo, como você não é desse mundo. 
 

A Vida não pertence a nenhum mundo, nem a nenhuma esfera de experiência, 
ela flui em toda parte. Ela não depende de qualquer organização de formas ou 
organização de mundos, ela flui dela mesma, como em você agora, vindo 
queimar e dissolver o que podia ainda lhe parecer, até este instante, impedi-lo 
ou limitá-lo. Nada pode impedir o Amor, nada pode limitá-lo. Não aceite como 
o que eu disse, mas viva-o. 
 

No silêncio, como na exuberância de seus sons, isso não faz nenhuma diferença, 
viva-o assim, a fim de que toda distância seja abolida, a fim de que a impressão 
do tempo não possa afetar esse Amor. 
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Lembre-se, você não tem nada a dirigir, você não tem nada a buscar, você não 
tem nada a provar. Simplesmente a verificar a evidência do Amor, vivendo, 
acolhendo e reconhecendo esse Amor. 
 

Você pode às vezes ter a impressão de que falta fazer um último passo e que lhe 
falta deixar, não suas crenças porque elas se dissolvem, mas quaisquer certezas 
existentes no seio da pessoa. 
 

Mostre-se a você mesmo que não pode restar, nisso que você é, o menor espaço 
para o medo, o menor espaço para o que pertence a esse mundo. Nada lhe 
pertence, assim como você não pertence à pessoa. 
 

Aí está seu Espírito. Aí está a Verdade que não pode concordar com a 
persistência de qualquer mundo confinado, que não pode concordar com 
nenhum efêmero e nenhum limite. 
 

Neste instante, você se encontra, abolindo todo obstáculo que poderia ainda lhe 
dar a ilusão de existir. 
 

Nada pode lhe frear, em sua eternidade. Nesta plenitude, não há nenhuma 
carência nem espera. 
 

Nesse Fogo Ígneo, absolutamente tudo está transfigurado. Aí está o sagrado de 
sua ressurreição. Veja-o, e, sobretudo, viva-o. 
 

No amor, mais nada poderá ser separado, nem dividido, nem cortado. 
 

...Silêncio... 
 

No Amor nada pode pesar, nada se mede. 
 

...Silêncio... 
 

Aí está a verdadeira bênção, aí está a única homenagem. 
 

Isso é seu de direito. Isso não é uma recompensa, isso não é um objetivo, isso 
não é um caminho, mas isso é verdadeiro no instante. Nenhuma dúvida pode 
aparecer, nenhum prazo pode ser suportado. 
 

Coloque-se no Coração do seu Coração, e deixe se desenrolar o que parece se 
desenrolar. 
 

...Silêncio... 
 

Em nosso coração Um, tudo é fonte permanentemente renovada. Nada se 
esgota e nada desaparece, contrariamente a seu mundo, onde cada vida 
desaparece no final que ela expira. 
 

...Silêncio... 
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Nesse coração elevado nenhuma necessidade de mestre, nenhuma necessidade 
de outra presença. 
 

Você é completo assim e inteiro. 
 

...Silêncio... 
 

Deixe o silêncio magnificar essa evidência. 
 

Deixe esse silêncio estar pleno do Coro dos Anjos. 
 

...Silêncio... 
 

O Amor é cura de tudo que adoece nesse mundo. O Amor não conhece a doença, 
nem o sofrimento, nem a perda. E é o que você é. Verifique, prove a si mesmo. 
 

...Silêncio... 
 

Eu lhe digo, eu estou com você pela Eternidade. 
 

No coração, o conjunto dos mundos está presente pela Eternidade. No coração 
não há lugar para qualquer passado ou para qualquer futuro, porque tudo está 
no instante. Não há diferença, não há distância, não há prazo. 
 

...Silêncio... 
 

Cada sopro de seu sopro de Vida nesse mundo se torna este Amor. 
 

Lembre-se: Você não pode agarrá-lo, você não pode defini-lo. Então viva-o em 
intensidade, em totalidade. Ele tem todo lugar em seu coração. 
 

...Silêncio... 
 

Nesse Silêncio, o sagrado de sua ressurreição e de seu renascimento está feito. 
 

Mesmo que nesse tempo de seu tempo isso não esteja vivido totalmente, então 
deixe. Deixe fazer o que se faz porque nenhum juramento pode ser rompido 
diante da Luz. 
 

...Silêncio... 
 

Você, chama de Vida, abençoe-se a si mesmo. Permita-se a Graça, permita-se 
todo perdão, porque como o Amor que você é não poderia se perdoar ou 
perdoar o universo inteiro? No Amor não há culpa; no Amor não pode existir 
erro nem persistir a menor oposição. 
 

Não há nada a defender. 
 

...Silêncio... 
 

Eu estou com você pela Eternidade. E a Eternidade não é amanhã, ela está 
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desde esse instante. 
 

...Silêncio... 
 

Então o Manto Azul da Graça pode inundá-lo de Graça, como inundá-lo de Luz, 
como inundá-lo de Fogo, no mesmo gozo que não é simplesmente o gozo dos 
sentidos, mas o gozo infinito do Amor, que é bem mais concreto do que tudo 
isso que você pode tocar nesse mundo, e do que tudo isso que você pode viver. 
 

...Silêncio... 
 

Assim se vive a concretização do Casamento Místico com sua própria 
eternidade. Assim se vive, na carne e nesse mundo, o retorno a Luz, o fim do 
que é falso, porque nenhuma falsidade pode ficar de pé quando o Fogo do Amor 
está aí. 
 

...Silêncio... 
 

Assim o Amor pode parecer se dar a você, mas na realidade é você que se dá a 
ele, em verdade só isso é verdadeiro. Todo o resto é passageiro, todo o resto está 
inscrito nos ciclos. 
 

...Silêncio... 
 

Você não é o que passa você é o que permanece. Você não é o que morre você é 
o que vive de maneira perpétua. Você não é esta forma, como você não é mais 
nenhuma outra forma e, portanto, você pode se reconhecer em cada forma, no 
Amor. 
 

...Silêncio... 
 

Entregue-se à evidência, entregue-se à Verdade. 
 

Porque o Amor é sempre ganhar. Jamais pode perder, jamais pode desaparecer, 
jamais pode diminuir. 
 

...Silêncio... 
 

No Coração do Um, você não sabe mais e você não pode mais saber se você é 
você, se você sou eu. Você não pode mais saber se você é um de seus irmãos, 
porque você não pode mais fazer diferença e você é tudo isso ao mesmo tempo. 
Em verdade eu lhe digo: viva-o. Eu não posso lhe trazer melhor prova, nem por 
minhas palavras, nem por minha presença, nem por meus silêncios, nem por 
meu Verbo. Viva-o. 
 

Isso é bem mais que um convite, isso é bem mais que um pedido, isso é a 
evidência de seu coração. 
 

Reconheça-se e aceite o sacramento de sua ressurreição. 
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Aí está nossa cerimônia, a nenhuma outra semelhante, a qual nenhuma 
cerimônia de seu mundo pode se aproximar, a qual nenhum ritual de seu 
mundo, onde você está presente aqui hoje, pode evocar. 
 

...Silêncio... 
 

Então sua Coroa de Glória jorrada por sua Fonte de Cristal, se ilumina de mil 
fogos e de mil chamas. 
 

...Silêncio... 
 

Tal é o presente da Vida. 
 

Ela se espalha tal um néctar em toda sua consciência, em todos os seus corpos. 
 

...Silêncio... 
 

Assim é necessário nomeá-lo, além de sua identidade terrestre em função das 
leis desse mundo, você poderia ser nomeado o bem-aventurado ou a bem-
aventurada. 
 

Nenhuma circunstância desse mundo, de seu corpo como de sua consciência, 
pode impedi-lo de ser bem-aventurado. 
 

Então o Fogo Ígneo abrasa seu peito. 
 

Então o Fogo Ígneo se desenvolve desde seu peito. 
 

Você é então batizado pela Água da Vida. 
 

O Coro dos Anjos, no mais alto dos Céus, como o mais próximo da Terra, 
começou o canto de sua ressurreição que você perceberá breve de maneira 
carnal, como talvez você percebe já no nível de sua clariaudiência. 
 

...Silêncio... 
 

O Amor toma todo seu lugar; e ela está em todo lugar, a Luz. 
 

E o Amor está então em todo lugar. 
 

...Silêncio... 
 

Nesta Alegria, há bem mais do que a experiência do êxtase. 
 

Nesta alegria, há a Paz eterna, onde nada pode tirá-la e, sobretudo, vindo desse 
mundo. 
 

Assim, por esse sacramento, você pode então receber a plena dose de radiação 
de seu Sol. Da radiação da Fonte pode se elevar em você a Onda de Éter a plena 
dose. Seja saciado, você nunca mais terá sede. 
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Então leve a boa nova. Não pelos discursos, nem pelos gestos, nem mesmo por 
seu sorriso, mas simplesmente por sua Presença. O que quer que você faça 
nesse mundo, sua Presença se torna bem mais importante do que as ações que 
você pode fazer nesse mundo. 
 

...Silêncio... 
 

Rejubile-se onde quer que você esteja. 
 

...Silêncio... 
 

Então, os quatro elementos em sua essência primordial alimentam o mesmo 
Fogo, e fazem parte do mesmo Fogo: aquele do Amor, aquele da consciência. 
 

Recolha em seu templo o néctar de Vida. 
 

Esse néctar é em abundância, a profusão. Ele é doçura. 
 

Ele é a Vida. 
 

Então eu acolho cada um de você em nosso templo Um. 
 

Então eu me curvo diante de você para lhe render graças e para lhe agradecer 
de ter estado até aí comigo. 
 

Então eu me curvo diante de você, diante de sua chama de Vida. 
 

Eu me curvo diante da verdade e diante da sua beleza que nenhuma forma pode 
ilustrar, porque isso ultrapassa largamente toda forma, mesmo perfeita, porque 
isso ultrapassa largamente todo desejo e toda vontade. 
 

...Silêncio... 
 

Que posso eu lhe dizer mais? Que posso eu lhe mostrar mais? 
 

Não há melhor olhar do que o seu sobre sua própria eternidade. Não há 
melhores palavras do que as suas para o canto de louvores de sua ressurreição. 
 

...Silêncio... 
 

Eu me curvo diante de sua chama porque eu sou essa chama como você é. 
 

Aí está minha homenagem que acompanha o canto de sua ressurreição. 
 

...Silêncio... 
 

Então eu honro sua Presença, eu honro sua chama e eu honro o Amor. 
 

Assim é a vida na Eternidade, uma homenagem permanente a beleza da vida, a 
beleza de todas as formas, em cada mundo, em cada universo, em cada 
multiverso, e além de toda experiência como de todo mundo, eu honro sua 



67 
 

vacuidade, eu honro seu Último. 
 

Sem prazo, sem espera, desde agora você é isso. 
 

...Silêncio... 
 

Então nós nos acolhemos uns e outros, na Brancura imaculada. 
 

Aí onde não pode existir nenhuma diferença. 
 

Qualquer que seja a forma, qualquer que seja o mundo nesta Brancura 
imaculada, a Alegria cresce ainda. 
 

...Silêncio... 
 

Então você está pronto, porque não há mais nada a fazer. Veja. 
 

...Silêncio... 
 

Meu amigo, meu amado, qual palavra poderia transcrever ou definir o que você 
vive neste instante? 
 

Qual expressão de seu rosto poderia traduzir o que você vive nesse momento? 
 

Somente o silêncio pode dar conta desta evidência. 
 

Ame-se nisso que você é, além de toda medida, nesse Branco perfeito. 
Eu me consumo de Amor com você e em você. 
 

Esta consumação é permanente e sem resíduo, sem nenhuma sombra. 
 

...Silêncio... 
 

Meu amigo, meu amado, eu lhe abençoo novamente e lhe exprimo toda minha 
gratidão por isso que você é, por isso que você vive, por isso que você tem 
aberto, por isso ao que você diz “sim”. 
 

Nenhuma palavra pode ser suficiente para lhe dizer isso, então eu lhe digo no 
Fogo de Amor e na Luz de Amor. 
 

...Silêncio... 
 

Eu me retiro em você agora, deste espaço de expressão e de manifestação. 
Assim termina seu escutar ou sua leitura desse dia, mas que não termina nada 
disso que você vive, bem ao contrário. 
 

E eu entrego ao seu coração a mais pura das saudações. 
 

E eu recolho seu amor e sua bênção. 
 

Seja livre e vá em paz. Qualquer que seja a agitação de seu mundo e de sua vida, 
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você é portador da Vida eterna, aí onde nada pode ser agitado. Eu amo você no 
Amor, eu amo você na Liberdade, eu amo você na Verdade. 
 

Vá em paz. Eu te dou a Paz. 
 

Adeus. 
 

***  
Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-1-
decembre-2016/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-1-decembre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-1-decembre-2016/
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O IMPESSOAL - Parte 2 - Dezembro de 2016 
 

Eu saúdo a sua Presença, do meu coração ao seu coração, de chama a chama. 
Eu honro a sua escuta, a sua leitura e a sua presença. 
 

… Silêncio… 
 

Na Graça do Amor, na Graça do Fogo Ígneo, comunguemos, em cada um de 
nós. No Branco imaculado da primeira emanação ou emanação primordial, 
receba, na medida em que você se doa onde você é doado. Filho do Único, eu o 
saúdo. 
 

… Silêncio… 
 

Na hora em que seu corpo de carne é atravessado pela espada da Verdade, em 
cada canto e em cada recanto, você é convidado, pelo Fogo Ígneo do Amor, a ser 
a inteireza de sua Presença, aqui mesmo neste mundo e neste corpo.  
 

A Luz, hoje, ordena que você seja o que você sempre foi. A Luz o guia e ilumina 
a sua consciência de maneira total e indelével. O Fogo Ígneo se eleva, ou vai se 
elevar logo, a partir de seu coração, a fim de lhe mostrar e de lhe demonstrar a 
realidade do seu ser eterno, aqui mesmo aí onde você é mantido. Então naquele 
momento, a evidência do que você é vai aparecer-lhe de maneira completa e 
indelével. No Branco do Amor e da Unidade, eu honro a sua ressurreição e o seu 
renascimento no seio da Eternidade, no seio da Luz.  
 

O conjunto das transformações possíveis dentro de seu corpo de carne são 
doravante finalizadas e concluídas. Quer você pense nisso, o quer que você viva 
disso por enquanto, cada dia irá trazer-lhe a certeza, de múltiplos modos, do 
que você é.  
 

A hora não é mais para a iluminação de seu efêmero mas para a iluminação 
total de sua Presença, de seu corpo de Existência, aqui mesmo neste corpo de 
carne e nesta consciência efêmera, no que resta disso.  
 

Assim, bem amado, junte-se sem demora, sem pressa e sem questionamentos.  
 

A Água da Vida, doravante difundida em cada parcela de seu corpo e de sua 
consciência, não pode deixar em você qualquer dúvida sobre o processo que 
você vive. Na Luz, em sua Brancura, em sua unidade, tudo o que pertence ao 
efêmero é de agora em diante mostrado a você pelo que isso é, algo que faz 
apenas passar, aparecer e desaparecer, nascer e morrer.  
 

O que anima você, mesmo em meio da ilusão, não morre jamais e jamais 
nasceu. É isso que você percebe e vive, quaisquer que sejam as manifestações 
corpóreas, quaisquer que sejam as modificações em sua consciência.  
 

O conjunto desses sinais, o conjunto dessas manifestações estão aí somente 
para testemunhar aquilo que você é, levando-o progressivamente, ou cada vez 
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mais brutalmente, a dar-se conta da ilusão, a dar-se conta da fatuidade de toda 
esperança ou de todo desejo inscrito no seio deste mundo. Pois de agora em 
diante a vida eterna o percorre de cima a baixo e de baixo para cima, de fora 
para dentro e de dentro para fora.  
 

Não existem mais zonas de sombra, exceto aquelas é claro aquelas as quais você 
segura e aquelas às quais você está apegado, por hábito, por condicionamento. 
Não pode existir no meio dessas zonas de sombra nem resistências, nem 
fenômenos ou mecanismos memoriais, nem feridas, mas bem mais 
simplesmente os condicionamentos inscritos simplesmente em meio à 
encarnação falsificada deste mundo, pelos quais você não é nem responsável 
nem culpado, e para os quais hoje não há necessidade de qualquer esforço e 
qualquer solução. A luz o chama à Luz, a Luz o chama ao reconhecimento, à 
gratidão e à Alegria. Se você aceita isso, a Alegria vai se tornar tal que pela 
Graça do Fogo Ígneo, ela consumirá literalmente tudo o que lhe possa 
prejudicar na tela de sua vida, assim como na tela de seu corpo.  
 

Busque o Reino dos Céus que está dentro de você, onde nenhum elemento 
externo não é desejável nem útil. 
 

Em cumprimento da Ascensão, no cumprimento de sua liberação, onde você se 
situa, onde você se posiciona? Cabe a você ver, cabe a você viver, a você 
expressá-lo, a você imprimi-lo em você. 
 

Mais do que nunca, nesse período de interioridade e de interiorização, é 
permitido a você, é sugerido a você viver a plenitude da Unidade, a plenitude do 
Amor, a plenitude da Graça e isso, independentemente de tudo o que possa 
existir no seio e de sua consciência efêmera.  
 

É necessário a você portanto orientar-se e colocar-se na Eternidade, voltando-se 
àquilo que até o momento era iluminado no seio do efêmero. Este é portanto o 
momento de compreender, e principalmente de viver, o que você é, não como 
uma inspiração, não como um objetivo, mas bem mais como a única realidade 
tangível e permanente. Assim é a sua própria Presença, assim é a sua 
eternidade.  
 

Então, bem amada do Único, acolha com os braços e o coração grandemente 
abertos esse dom que você se dá a si mesmo. Aí onde nenhuma Presença se faz 
necessária, aí onde nenhum corpo deste mundo é útil, aí onde você resplandece 
em Luz, na Paz e na serenidade.  
 

As conexões de sua consciência com este corpo estão neste instante dissolvidas 
a fim de permitir a você viver o antegosto da liberdade do processo ascensional. 
Na ignição da sua Merkabah, na passagem do Fogo Ígneo ao centro dos seus 
centros de consciência nomeados chacras, realiza-se o culminar do que foi 
anunciado desde muitíssimo tempo pelos profetas, pelos místicos.  
 

Assim eu lhe digo hoje, como disse o Cristo desde milênios: «A Paz esteja 
convosco, minhas ovelhas». A hora é para a glória, a hora é para a alegria, a 
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hora é para a autenticidade. Assim como você pode observar na tela de seu 
mundo, tudo o que enganou, tudo o que não era autêntico, encontra-se hoje 
posto abaixo, desmascarado, e é portanto visto. Quaisquer que sejam os polos 
de interesse de sua vida neste mesmo momento, a injunção da Luz tem por 
objetivo permitir-lhe, se você deseja, não mais estar apegado ao que quer que 
seja deste mundo, e tudo vivendo aí ainda pelo tempo necessário que resta a 
completar antes do Apelo de Maria, antes dos sinais celestes e terrestres que 
tocam seu ápice neste período especial ligado e em ressonância com o solstício 
de inverno de seu ano de 2016, assim como o período nomeado em seu mundo, 
de nascimento do Cristo.  
 

Tudo o que é efêmero vai se tornar complicado, tudo o que é eterno vai se 
tornar cada vez mais simples. Assim é o caso da sua consciência e da sua 
Presença. Deseje permanecer na Paz eterna, sejam quais forem as suas funções, 
sejam quais forem as suas ações no seio deste mundo? Ou você prefere 
permanecer no seio da pessoa e de suas resistências? Cabe a você ver, cabe a 
você completar a bem dizer a sua assinatura vibral.  
 

Cada um de você, e de múltiplas maneiras, neste momento, vive sua liberação. 
O grau, a intensidade dessa liberação é por agora um processo individual, não 
aparecendo como tal no âmbito coletivo. Não aparecerá no âmbito coletivo a 
não ser no momento em que os sons do Céu e da Terra vierem soar o alarme do 
seu efêmero.  
 

Naquele momento, o fenômeno vai se tornar coletivo. Vocês se reconhecerão 
uns aos outros, não através de uma função, não através de uma forma, não em 
relação as suas origens estelares ou galácticas, mas unicamente pelo coração. 
Isso acontece sem palavras, isso acontece sem explicações, isso acontece sem 
histórias a se contar ou a contar.  
 

Esta revelação se faz no Silêncio, silêncio das palavras, silêncio dos sentidos e 
silêncio da própria consciência. Também, você que lê, você que está aí, você que 
escuta, perceba além mesmo de minhas palavras, além mesmo do Verbo, a 
essência do que se desdobra.  
 

A Luz não espera mais do que uma coisa a partir de agora, em você: que você 
conheça nela mesma, que você se encontre completamente nela. 
 

Seja qual for a sua experiência no palco do efêmero, em qualquer idade que 
você tenha, em qualquer problema que você apresenta, em qualquer alegria que 
você tenha tocado e vivido, tudo isso não representa mais nada, se não muletas 
que lhe permitiram reencontrar-se, para vivê-lo em sua eternidade. Assim, 
quando este Fogo Ígneo investe no conjunto de seus centros de consciência 
inscritos neste efêmero, a Liberdade se instala, tudo o que você possa sentir, o 
que você possa entender, porque isso está além dos sentidos, além da 
percepção, e além de toda a compreensão. 
 

A Luz chama você à Luz, a Luz o intima a abrir-se sem restrição, sem medo. O 
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desconhecido torna-se conhecido a você, aqui mesmo neste instante.  
 

Reconhecendo-se na própria Luz, em toda eternidade, você constata com 
evidência que tudo o que pertence ao efêmero se distancia de você, 
permanecendo presente no seio deste efêmero. Há portanto real e 
concretamente uma mudança de perspectiva, uma mudança de visão, uma 
mudança de consciência.  
 

Tudo o que devia ser iluminado em você o foi, tudo o que devia ser esclarecido 
na superfície deste mundo já está quase na totalidade.  
 

Sua vida atual, devo lembrar-lhe, quaisquer que sejam as suas circunstâncias 
pessoais, não pode mais deixar qualquer dúvida quanto ao processo da 
Ressurreição. Dito de outra forma, a borboleta saiu da lagarta, ela seca suas 
asas, pronta para alçar voo. É isso o que se encena no plano mais denso de sua 
carne.  
 

Então juntos nós vamos viver este Fogo Ígneo, no âmbito de sua consciência e 
de seus diferentes centros.  
 

Primeiramente no nível do próprio fundamento da organização da vida, 
nomeado Muladhara chacra, o Fogo Ígneo das últimas obstruções e dos últimos 
condicionamentos.  
 

A Luz e o Fogo Ígneo penetrando o seu segundo centro de consciência mostram 
a você a vaidade do poder seja ele qual for, a vaidade do medo seja ele qual for.  
 

O Fogo Ígneo chega e se apresenta em seu terceiro centro de consciência, a sede 
do ego, sede do desejo, sede de tudo o que é falso, que se ilumina agora e 
queima com a nova vida.  
 

Em seu quarto centro de consciência nomeado Anahata chacra, desdobra-se o 
conflito entre o mental dito inferior, seu intelecto, e a inteligência do coração, 
dando-lhe a irradiar, a viver a compaixão do Manto Azul da Graça e estabelecer-
se com firmeza em sua eternidade. 
 

Assim o Fogo Ígneo irradia por enquanto na altura de sua garganta, quinto 
centro de consciência, pondo fim assim à lei do carma, da dualidade da ação e 
reação, liberando o seu Verbo, liberando a sua capacidade de comungar e de 
comunicar-se com os planos chamados de invisíveis deste mundo, como de todo 
mundo.  
 

Então o Fogo Ígneo, subindo ao sexto chacra, coloca-o no seio do Branco, do 
Imaculado, do sem mancha e lhe permite manter-se aí por completo.  
 

Assim o Fogo Ígneo,chegando ao topo do crânio, revela o Éter da vida eterna, 
fusiona os quatro elementos para fazer o milagre de uma só coisa.  
 

Na ressonância de cada um de seus sete centros uns para os outros, uns com os 
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outros, instala-se em sua consciência Una o estado de Unidade, o estado de 
alegria suprema, o estado de Luz, aí onde mais nenhum sofrimento pode 
emergir, aí onde mais nenhuma memória pode interferir, aí onde nenhum 
elemento exterior pode aparecer. Assim o seu Templo está concluído, 
permitindo-lhe acolher o que você é enquanto Filho Ardente do Sol. Cada um de 
você tem em si a Inteligência do Cristo; o que quer que você pense, o que quer 
que você viva, essa é uma verdade inalienável e absoluta que se desvela nesses 
tempos da Terra. 
 

Assim você é forjado no Eterno, assim você ressuscita na Eternidade. 
 

Nesse calor espalha-se a Vida Eterna, neste Fogo Ígneo instalam-se a Alegria, a 
Paz e a plenitude.  
 

Assim como você constata, o vive ou o viverá, nisso nada mais pode aparecer e 
nada mais pode ser útil. Você bebeu a Água da vida, você está saciado, você 
nunca mais terá sede, você nunca mais provará a noção de morte, da mesma 
forma que a noção de nascimento. Há, desde este instante, antes mesmo do 
Apelo de Maria, a continuidade da consciência que é restabelecida. Não aquela 
da ilusão no seio de suas peregrinações deste mundo, mas no que você é de toda 
eternidade. O Espírito, o Verbo, estão agora agindo em totalidade em seu 
mundo interior.  
 

Desde o instante em que você se vê, desde o instante em que você acolhe, desde 
o instante em que você aquiesce, então mais nenhum problema de qualquer 
natureza que seja poderá interferir nessa Alegria, no que você é.  
 

Isso se passa no Silêncio, isso se passa na Paz. Qualquer elemento exterior, 
histórico ou corporal não pode incomodar seu Cristo interior. Nenhum evento 
de qualquer natureza que possa ser não poderá de agora em diante desviar, 
desestabilizar o que você é. Aí também, cabe a você vivê-lo, a você cabe 
confirmá-lo a cada sopro, a cada ação, a cada olhar levado, a cada interação com 
o seu meio ambiente.  
 

Assim as capacidades do Espírito, ilustradas pelas doze Estrelas, reativam-se 
doravante, dando-lhe a apreender, a ver, a viver e a experimentar as múltiplas 
facetas da Liberdade, as múltiplas facetas da expressão do Amor 
incondicionado.  
 

Assim o conjunto do Fogo Ígneo em todos os seus componentes, em suas 
diferentes alquimias, terminam-se em você, mostrando-lhe e demonstrando-lhe 
a primazia do coração, do Amor, sobre todo o resto, sem qualquer exceção 
sólida ou válida.  
 

Deixe-se abrasar por esse Fogo de Alegria e de Amor, deixe-se levar pela 
unidade do Branco e deixe-se transportar aí onde a Inteligência da Luz o leva e 
conduz.  
 

Deixe-se saturar de Alegria eterna, pois nesta nada mais é necessário, nem 
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interrogações, nem posses, nem atração por este mundo, e no entanto você está 
paradoxalmente cada vez mais presente, cada vez mais potente na Luz, no Fogo 
Ígneo.  
 

É isso que você começa a ver, a viver, e a assentar-se no seio desta dimensão. 
Não se trata mais de ser ancorador ou semeador de Luz, não se trata mais de ser 
Semente de Estrela, mas sim de ser essa Estrela da Ressurreição, essa Estrela 
da Anunciação. Lembre-se que a Luz, como o Fogo, como o Amor, não têm 
necessidade de qualquer palavra nem de qualquer ação particular exceto de ser 
você mesmo o mais rápido possível. Assim se apaga em você tudo o que 
concerne ao efêmero, mudando a ordem dos valores, a ordem das coisas e a 
própria ordem deste mundo.  
 

Não se trata de uma ação de sua parte mas sim de uma emanação de você 
mesmo. Essa radiância é a radiância da luz pura, do Amor incondicionado, do 
Fogo Ígneo expresso no seio do Coração Ascensional.  
 

Por isso onde quer que você esteja, em algum dia que seja em que você vai ler 
ou vai escutar isso, eu me remeto a você no Silêncio, no mais íntimo de seu ser, 
e eu te digo: fique feliz pois você é a Alegria. Nenhum evento de sua vida como 
nenhum evento deste mundo poderá interferir nessa verdade primeira e 
absoluta. 
 

Você é portanto desde agora e já coberto de graças. Pertence a você 
conscientizá-los, se este já não é o caso, pertence a você aquiescer, pertence a 
você deixar trabalhar o que se desenrola. O que se desenrola não tem 
necessidade de qualquer história, de qualquer projeção e sobretudo não de sua 
própria pessoa. 
 

Assim não existe mais nenhum obstáculo ao que o Fogo Ígneo percorre de 
maneira permanente, aqui mesmo, aí onde você se colocou na superfície deste 
mundo.  
 

Esse estado mostrará a você a fatuidade e a inutilidade de querer agir por si 
mesmo, em referência a sua história, em referência a um desejo ou em 
referência a um resultado.  
 

Se você o vive – e você o viverá –, então a evidência de seu destino aparecerá a 
você. A evidência do que você é não poderá sofrer nenhum questionamento. O 
Amor é simples, o Fogo Ígneo é igualmente simples.  
 

Deixe-me acompanhá-lo neste transporte de Amor, deixe-me estar aí, deixe-me 
ser você. 
 

Deixe-se viver, deixe-se levar ao mais íntimo de seu coração, ao mais íntimo da 
Verdade, ao mais íntimo da Alegria, ao mais íntimo do Fogo. Acompanhe-me aí 
onde eu estou. Venha em mim como eu vim em você, a fim de demonstrar-lhe 
que entre você e eu não há mais distância, que entre eu e você não há diferença, 
que entre você e eu há o mesmo coração, a mesma verdade, a mesma potência 
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de Amor. Então, como o Cristo disse: «Pai, eu entrego o meu Espírito em suas 
mãos». 
 

Você que pensava às vezes estar abandonado, como o Cristo no jardim de 
Getsêmani, dê-se conta da impossibilidade do abandono, pela Luz, do que você 
é. Dessa forma se regenera, por assim dizer, a sua eternidade, assim se realiza a 
sua liberdade, assim se vive a sua ascensão. Cada dia, cada minuto passado na 
superfície deste mundo permite a você render-se à evidência: a Luz sempre 
esteve aí. Além do céu e da terra, além mesmo da manifestação deste mundo, 
você é Luz e você é Amor.  
 

O Fogo Ígneo é o agente dessa revelação. No Branco de sua eternidade, a Terra 
reencontra ela também a sua eternidade, no momento em que o Branco do Céu 
e da Terra acompanhar as Trombetas que fará você viver essa última etapa que 
não é uma, mas que é real e concretamente uma conclusão do ilusório. Esteja na 
alegria, permaneça na alegria, é o que lhe diz a Luz, é o que eu digo ao seu 
coração e é o que o seu coração me diz, como ele o diz a cada um de você. 
 

… Silêncio… 
 

Então juntos, onde quer que você esteja, eu estou lá. Então juntos nós estamos 
lá, dentro da mesma ronda de Luz, na mesma Liberdade, na mesma 
fraternidade. O Fogo Ígneo o percorre da periferia ao centro e do centro à 
periferia, em todo lugar de seu corpo, em todo espaço de sua consciência.  
 

Cada minuto se torna e vai se tornar uma bênção perpétua, uma paz perpétua. 
Isso faz parte do que você é.  
 

Em qualquer idade que a Luz lhe agarre, e qualquer condição que a Luz lhe 
agarre, isso não tem mais nenhuma importância. Só o Amor é. Não o Amor que 
você possa dar ou projetar mas o Amor que você é, o Amor que você vive, sem 
sujeito, sem objeto e sem apego.  
 

Então bendito seja você em sua ressurreição, bendito seja você no cumprimento 
das profecias, no cumprimento da liberação da Terra.  
 

Permaneça em sua eternidade, aí onde você não arrisca nada, aí onde nada 
pode se opor, aí onde nada pode limitar.  
 

… Silêncio… 
 

Assim onde quer que você esteja, o seu coração toca cada coração, quer esteja 
ao seu lado ou esteja afastado de você. O Amor torna-se portanto permanente, 
escapando a todo controle e a toda lógica.  
 

Assim, aureolado no seu corpo de Existência, termina a alquimia deste mundo. 
Eu rendo graças em você pelo que você é, pelo que vive.  
 

Então eu convido você a estar aí, então eu convido você a celebrar-se a si 
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mesmo, então eu convido você, pura e simplesmente. 
 

E aí, nessa brancura imaculada da pureza, seu coração de criança, aquele do 
Cristo, fala à sua carne, fala aos seus sentidos e fala à sua consciência. Suas 
palavras são apenas palavras de Alegria, palavras de pureza. Suas palavras não 
têm necessidade de língua, nem mesmo de ser pronunciadas tal é sua evidência, 
tão justas são elas.  
 

Então você que está em paz, eu repito a você hoje, dê a sua paz. Na medida em 
que você dá, você receberá, na medida que você se dá, você se reencontrará. A 
amplitude de seu sorriso corresponde à amplitude do fogo Ígneo, à amplitude 
de sua alegria, seus olhos brilham e lançam chamas de Amor e de pureza.  
 

O Espírito Santo completou sua obra, aquela que lhe devolve à sua liberdade, à 
sua autonomia. A Onda de Vida e o Fogo Ígneo se conjugam doravante a fim de 
abrir o caminho para a resolução final da equação deste mundo.  
 

Não procure mais a data, não procure mais o momento, pois isso está presente 
em cada data e em cada instante que você vive, no que você é. Instale-se no 
contentamento nesta evidência, no que jamais pode ser enganado ou alterado.  
 

Sua chama eterna se eleva tal como um braseiro, consumindo o que deve ser em 
um grande fogo de alegria, em um fogo de Amor, dando-lhe a cantar a 
Liberdade reencontrada, dando-lhe assentar o silêncio da Eternidade. 
 

… Silêncio… 
 

Assim não somente a Alegria se instala, mas ela se comunica pouco a pouco, 
mas também no longínquo.  
 

O Amor, a Luz e o Fogo Ígneo convidam-no a distanciar-se, simplesmente por 
sua Presença, simplesmente pelo Fogo Ígneo de sua ressurreição. 
 

Então, como disse o Cristo: "Deixe que os mortos enterrem seus mortos", 
porque você está vivo, e a morte do que morre os tornará também vivos. 
 

Não esteja apegado a qualquer forma, esteja ela o mais próximo a você, pois 
jamais você será capaz de perdê-la na Luz. Superando assim todos os jogos 
cármicos deste mundo, todas as ligações deste mundo, você irá recuperar o que 
você acredita perder na Liberdade, magnificando assim as relações tendo 
podido existir ainda no seio da ilusão deste mundo. 
 

Contente-se com o que é essencial, pois ele contém tudo, tal é o Amor. E aí 
também, não aceite o que eu digo a você, mas prove-o para a sua própria 
consciência. Você terá então a certeza da sua experiência, além de toda crença, 
de toda a esperança, de todo o desejo, ou de toda data do calendário deste 
mundo. 
 

O tempo do despertar do coletivo humano, do coletivo das consciências da 
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Terra, qualquer que seja seu reino, também está neste despertar, nesta 
Ressurreição.  
 

A sua consciência relaxada em relação a este corpo não é um vazamento deste 
corpo, mas bem aí também a alquimia da Ressurreição, que vive a sua carne. 
Por primícias diversas e variadas concernindo até mesmo o funcionamento 
mais habitual do seu corpo e de sua consciência efêmera, encontra-se 
modificado e alterado. 
 

Antes de qualquer coisa, veja a Luz que você é, pois todo o resto se resolve por si 
mesmo pela ação do Fogo Ígneo, pela Graça do Amor e pelo tempo da Verdade. 
 

Os quatro elementos a trabalhar em você conjugam seus esforços, conjugam sua 
consciência para restituí-lo à sua liberdade. Seria vão resistir ou opor-se, seria 
vão sentir o menor medo. Cabe a você mostrar a si que você tem a confiança 
mais absoluta na Luz que você é, mesmo que você não a veja, mesmo que você 
não a viva. A Inteligência da Luz e a intensidade da Luz é de agora em diante tal 
que nenhum obstáculo poderá mais, jamais aparecer diante de você na tela de 
sua consciência.  
 

Rompa em você os últimos hábitos, os últimos condicionamentos, as últimas 
ilusões, que repito a você, não estão ligados a nada mais do que a algo que é 
espontâneo no seio do efêmero e que está em ressonância direta com o 
princípio da dualidade.  
 

Assim a Unidade se vive cada vez mais claramente, sejam quais forem as 
desordens aparentes em seu corpo, de sua vida efêmera, ou deste mundo.   
 

Olhe, basta olhar o seu coração elevar-se nos domínios da Eternidade. Aí está o 
essencial do que se desdobra nesses tempos da Terra, aí vai se situar o essencial 
do Apelo de Maria, aí vai se situar também o que foi nomeado em seu tempo, o 
planeta grelha.  
 

O seu coração torna-se a rocha inabalável; não escuta além dele e não ouve 
além dele, em qualquer voz que seja, em qualquer suposição que seja.  
 

O Fogo Ígneo torna-se o seu atributo maior de manifestação neste mundo, e é 
nisso que você se dá e que você serve, e é nisso que você mostra a cada um dos 
irmãos encarnados a realidade da Liberdade, a verdade da Liberação. Não há 
nenhum discurso a construir, há apenas que render testemunho silencioso do 
que você é, do que você vive. 
 

… Silêncio… 
 

Eu selo em seu coração o Fogo Ígneo, não para confiná-lo mas sim para 
permitir-lhe ver e deixar se nutrir da dádiva da Graça, do serviço e da gentileza, 
assim como a benevolência, afim de que você se revele sem qualquer falha, sem 
qualquer dúvida. 
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Então a radiação da Fonte faz de você o digno filho da Fonte onde você pode 
enfim dizer, para que isso se torne concreto neste mundo: «Eu e a Fonte somos 
Um, eu e meu Pai somos Um.». 
 

O Cristo lhe havia dito: «O que eu faço vocês o fazem, vocês o farão, e muito 
maiores coisas ainda.». 
 

Assim como o ego e o orgulho saem completamente, esse poder não é seu poder 
mas o poder da Luz e do Fogo Ígneo. 
 

Assim, o Cristo interior nasce. 
 

Portando em você assim os estigmas invisíveis do Cristo, você caminhará sobre 
esta Terra até o Apelo de Maria na mesma graça, a mesma leveza. A vida vai 
possuí-lo e você a viverá na íntegra. Você observará a vaidade e a presunção da 
pessoa que você era. 
 

Tudo o que devia ter sido preparado, tudo o que era para preparar, o foi. 
 

Não resta mais distância. 
 

Os eventos são vividos em você antes de serem vividos coletivamente. Nesse 
sentido, é desimpedido a você escutar Maria chamá-lo, é desimpedido Maria 
nomear-se como Mãe, enquanto Mamãe. 
 

O que quer que se desdobre, seja qual for a beleza desse novo Apelo individual, 
permanece o que você é, permanece a Alegria, permanece a Paz, não se 
preocupe com outra coisa. Lembre-se também que tudo se desenrola em você 
pois você é o mundo, você é o conjunto da Criação assim como o conjunto do 
Não-criado. Não poderá ser de outro modo. 
 

O Fogo Ígneo continua a trabalhar. 
 

A Cruz cardinal da cabeça está enfim alinhada com a Inteligência da Luz. 
 

O impulso do Amor não pode mais ser retido em você. Seja qual for a sua 
vontade, seja quem for a sua pessoa, elas não podem refrear ou limitar o que se 
vive. Perceba o que isso é neste instante. Perceba o que isso sempre foi. E nisso 
eu lhe rendo graças, nisso eu o abençoo novamente. 
 

Assim como você o vive ou o viverá, além de toda crença ou de toda projeção, 
não existe nada que possa igualar ou alcançar o Fogo do Amor que você é e que 
você vive. 
 

… Silêncio… 
 

Assim a radiância do Sol o golpeia e o golpeará no Ultravioleta, aumentando o 
seu Branco e a sua pureza até a absoluta pureza. 
 

Então a Fonte revelará em você, não por palavras mas pela evidência da 
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experiência, o Juramento e a Promessa, e sua finalidade. 
 

Cada uma de minhas frases desde agora são acompanhadas de uma bênção no 
Fogo Ígneo, no Fogo da verdade, vindo a cada instante penetrá-lo em todos os 
lugares para restituí-lo a si mesmo na Verdade. 
 

O conjunto dos povos da natureza pode doravante comungar em sua Presença. 
Seja qual tenha sido a intensidade de seus encontros e de seus contatos, eles 
não foram mais do que a preparação e a prefiguração do que você vive ou viverá 
agora. 
 

O conjunto dos povos da natureza, assim como o conjunto da Confederação 
Intergaláctica dos Mundos Livres, como o conjunto dos Anciões, o conjunto das 
Estrelas, o conjunto dos Arcanjos e a própria Fonte, expressam-se agora a partir 
do seu coração no mesmo Fogo Ígneo. Reconheça-se, reconheça-se 
inteiramente. 
 

Tudo está cumprido, tudo está aí.  
 

Assim é a Verdade, assim é o que você é 
 

… Silêncio… 
 

O Fogo Ígneo torna limpo o seu templo, você não tem mais com o que se 
preocupar mas simplesmente deixar a Luz guiá-lo pois ela sempre será um guia 
melhor do que a pessoa mesmo a mais iluminada e a mais intuitiva. 
 

… Silêncio… 
 

Assim nós acolhemos juntos os sons do Apelo, não somente aqueles do céu e da 
Terra mas aqueles que emanam de você. Este é o canto do Fogo Ígneo, este é o 
Verbo de sua presença, testemunho da Paz e testemunho da Alegria que se 
instala em você. 
 

Neste dia, não tenho mais necessidade de me inclinar diante de você mas 
simplesmente de apertá-lo contra mim para dar-lhe o beijo do coração. Então 
digne-se a recebê-lo, onde você estiver; este é o beijo da pureza, o beijo da 
inocência, o beijo do Cristo. 
 

… Silêncio… 
 

Rejubile-se. 
 

Quando o momento coletivo do Apelo de Maria se fizer ouvir, esta virá dar-lhe 
seu beijo eterno de Mãe. Ela não fará grandes discursos, isso não será 
necessário. Nesse instante, confiante como a criança quando sua mãe vem 
aconchegá-lo à noite, você vai se desligar para renascer na Luz, sem dificuldade, 
o que quer que você possa dizer disso onde recear ainda hoje. 
 

O Fogo Ígneo instala a Alegria, instala a Paz, mas ele instala também a certeza, 
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pela experiência de sua eternidade. 
 

… Silêncio… 
 

O Coro dos Anjos se aproxima também de você à medida que a aproximação de 
Maria se faz. O Coro dos Anjos canta também a sua liberdade reencontrada, o 
Coro dos Anjos acompanha o seu Coração elevado, o seu Coração Ascensional. 
 

O Coro dos Anjos vem comungar na sua alegria e em sua glória. 
 

Que presente deste mundo ou qual prazer deste mundo pode esperar competir 
com o Coro dos Anjos? 
 

Qual mãe deste mundo pode amar tanto quanto nossa Mãe de todos? 
 

Qual filho deste mundo pode ser mais sábio que seu filho interior e o seu Cristo 
interior? 
 

Qual prazer deste mundo pode ainda atraí-lo quando o Fogo Ígneo se instala no 
centro do seu coração? 
 

Qual justificativa deste mundo pode ainda segurar-se quando o Coro dos Anjos 
canta assim? 
 

Qual espetáculo deste mundo, mesmo o mais perfeito, pode competir com a 
Luz? 
 

Qual desejo deste mundo pode subsistir, quando o Fogo Ígneo consome tudo o 
que faz apenas passar? 
 

Assim eu comungo na glória de cada um de você, deste coração para coração, 
desta consciência para consciência, desta Eternidade para Eternidade. 
 

… Silêncio… 
 

Cada dia, a cada evento que você vive agora, você se afasta do irreal e encontra o 
seu real e se instala nele com alegria, com paz, com felicidade. 
 

Assim nós nos elevamos juntos, não para deixar a Terra mas para acompanhá-
lo ao menos até o seu destino final, antes de chegar, cada um de você, sua 
morada de Eternidade. 
 

… Silêncio… 
 

Não hesite mais doravante, a partir deste dia, para chamar-se a si mesmo pelo 
Fogo Ígneo, pelo Amor. 
 

Não há nada de você, que reste hoje inscrito no seio do efêmero, que seja 
indigno da Luz, indigno deste Fogo Ígneo. Não há nada que possa ser não 
perdoado, não há nada que possa permanecer para trás, ao abrigo do Fogo 
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Ígneo; este vê tudo e investe tudo. 
 

Assim é o Amor, que não conhece limites, que não conhece fronteiras, que não 
conhece formas, porque distribuído da mesma forma em toda forma de 
consciência. 
 

… Silêncio… 
 

Então você nunca estará mais pronto do que agora. Não há nada mais a 
finalizar, não há nada mais para ajustar, não há nada a antecipar, mas só que 
viver, onde quer que você esteja neste instante. 
 

Isso não depende nem de você nem de mim, isso depende de seu momento, 
porque a Inteligência da Luz conhece cada momento e cada instante de sua 
vida. 
 

Assim juntos nós entramos neste Coração único que é cada um de nós. 
 

Assim juntos, desde o coração físico até o Coração Ascensional, os diferentes 
aspectos do coração unem-se enfim e irradiam em uníssono, na mesma 
tonalidade, na mesma sinfonia e na mesma verdade. 
 

No Amor, no Fogo Ígneo, nada pode ser perdido ou extraviado, tudo está 
completo, tudo é perfeito, como você é. 
 

… Silêncio… 
 

Você que está presente, aqui ou em outros lugares, que escuta as minhas 
palavras, eu conheço o coração de cada um pois eles são todos idênticos ao meu. 
 

Não existe nenhuma diferença, nenhum desvio; no Amor, não pode ser de outra 
forma. 
 

Deixe o seu coração, consumido cada vez mais por esta mordida de Amor, 
acolha o seu coração liberado e celebre isso, não há mais obstáculo ao Amor. 
 

Este Amor, que é ilimitado, torna-o também ilimitado. 
 

… Silêncio… 
 

Assim é o néctar da vida, assim é a vida em Cristo, em qualquer mundo que 
seja, mesmo nesta Terra de agora. 
 

Onde quer que você esteja, a Luz está aí; em qualquer lugar onde você se situe, 
em qualquer espaço que você explore, em toda situação, em todo estado de 
humor, o Amor está aí. 
 

O Fogo Ígneo se imprime por toda parte, deixando todo espaço para a 
Liberdade e cada um espaço para a discussão ou a negação. 
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… Silêncio… 
 

Assim, cada um de você rende testemunho à Liberdade, assim o seu coração 
está em cada coração. Não há mais nem amigo nem inimigo, há somente 
fraternidade, transcendendo os limites do espaço humano e se remetendo a 
todos os espaços deste mundo como de todo mundo. 
 

O anjo está tão perto de você assim como o pode estar um inseto deste mundo. 
 

Não há mais limites, não há mais véus em você, assim como logo não existirá 
mais qualquer véu entre a Terra e a Verdade. 
 

… Silêncio… 
 

Ouça o canto do seu coração liberado. 
 

Ele sempre foi livre mas hoje você reconhece, hoje você vive a Verdade, hoje ele 
se torna a única Verdade. 
 

… Silêncio… 
 

Assim os seus pés como suas vestes de Luz são lavados na Vida de Cristo. 
 

Enquanto eu comungo com cada um de você, como cada um de você comunga 
não somente comigo mas com o conjunto dos irmãos que vivem esta celebração, 
nós nos religamos juntos na Liberdade e na alegria da comunhão dos santos, na 
alegria da partilha, na alegria da dádiva. 
 

... Silêncio… 
 

Neste silêncio, a comunhão torna-se cada vez mais íntima, cada vez mais 
intensa. 
 

… Silêncio… 
 

Neste silêncio, as palavras se afastam, pondo a nu a verdade do que é vivido. 
 

... Silêncio… 
 

Assim a vida se vive, assim o Amor se dá, assim o Amor dá vida. 
 

... Silêncio… 
 

Na majestade do instante aí onde você está, o Verbo se faz silêncio e o silêncio 
se faz Verbo. 
 

... Silêncio… 
 

Aqui e Agora eu estou com você pela Eternidade. 
 

... Silêncio… 
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Eis que você está batizado agora no Fogo do Amor, eis você iniciado na 
verdadeira Alegria. 
 

Eis você presente, eis você vivo. 
 

Cada uma de minhas palavras, cada um dos meus silêncios, a totalidade do meu 
Verbo, é o canto que acompanha o Fogo Ígneo. Ele é o dom da Vida e dom de 
Amor; ele é a Água do Céu, a Água do Mistério. 
 

Em cada um de você isso se vive. Onde quer que você esteja, você é conhecido, 
não em sua aparência mas em seu coração, e é isso que é tocado pelo Fogo 
Ígneo do Amor, e é isso que se eleva desde o seu peito, e é isso que se encarna 
agora sobre toda a Terra. 
 

Doravante, cada uma de suas frases começará e terminará por «Eu te amo». 
Mas você não tem necessidade de pronunciar as palavras, essa é a única 
realidade. Em qualquer ato e em qualquer circunstância, o Amor banhará cada 
vez mais com força e evidência; cada interação que você conduzir neste mundo, 
qualquer que seja o irmão, qualquer que seja a situação, o Amor estará à frente, 
o Amor estará atrás. Sinta-o e viva-o; esse é seu dever, essa é a sua herança. 
 

Ouse, ouse ser inteiramente, sem restrição, a Eternidade que você é. Então por 
minha vez eu ouso, para cada um de você, mostra-lo a você, sem nada impor a 
você, e eu acolho a cada um de você no Coração do Único. 
 

… Silêncio… 
 

Em cada um de você a Graça infinita da verdade o recobre. 
 

Ouse receber. 
 

Nenhum irmão é indigno disso. O que quer que ele tenha feito, o que quer que 
ele tenha dito, ele é o mesmo coração que você. 
 

… Silêncio… 
 

Quais palavras, qual discurso poderiam explicar isso? Qual Verbo mesmo 
poderia mostrar-lhe? 
 

... Silêncio… 
 

Neste silêncio, toda palavra se torna inútil, tudo é não mais que Presença. 
 

O Verbo se fez carne e a carne pode retornar ao Verbo, em nome da Verdade, 
em nome da Luz. 
 

Assim seja, e isso é, sem demora nem distância. 
 

… Silêncio… 
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Permitam-me agora, não deixá-lo ou abandoná-lo, ou dizer-lhe até logo, mas 
permanecer com você pela Eternidade, pois eu sou o Amor que você é e eu sou o 
que você é. Tudo é Um. 
 

Eu o abençoo ainda uma vez. 
 

... Silêncio… 
 

E eu lhe digo: esteja em paz e vá em paz, na Alegria do Amor, na felicidade da 
Eternidade. 
 

Eu o saúdo, e eu recebo a sua saudação e a sua bênção pelo mesmo Fogo Ígneo, 
no Coração do Coração. 
 

Eu lhe dou minha paz e eu recebo a sua paz. 
 

Obrigado, e rendamos graças juntos ao Amor, e rendamos graças juntos à 
Liberdade e à Verdade. 
 

… Silêncio … 
 

Eu oro doravante, em cada instante, em cada um de você, e eu não me deterei 
mais. 
 

E eu faço silêncio agora, eu me recolho em você. 
 

… Silêncio… 
 

Quando você o deseja agora, você pode voltar seu olhar em direção a este 
mundo com o mesmo coração e o mesmo Fogo. Eu o deixo, mas eu não 
desaparecerei. Eu sou você, eu estou em cada um de você, e não se esqueça 
nunca que você é Amor e que você é amado. 
 
 

*** 
 

Tradução do Francês: Josiane Oliveira 
 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-2-
decembre-2016/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-2-decembre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-2-decembre-2016/


85 
 

O IMPESSOAL - Parte 3 - Dezembro de 2016 
 

Você que é Amor e que é amado, eu falo pelo Verbo interior, desde o Coração de 
seu Coração. 
 

Eu venho ainda uma vez ressoar e vibrar em você a chama da Vida.  Na Graça 
do Fogo Ígneo, que você escute, que você leia, não é nada além do que você diz a 
você mesmo. Então escute. 
 

Neste Verbo está seu primeiro sopro, aquele que não para jamais. Você é 
convidado a ser. 
 

Eu o convido a deixar fluir a onda perpétua da Fonte de Cristal, ali onde seu 
coração não pode conhecer nem obstáculos nem limites. Escute esse canto de 
glória que você já ouve às vezes na cabeça e em seus ouvidos, e que agora se 
espalha, portando a boa nova a cada extremidade de seu corpo. O momento 
chegou de ser livre, ser verdadeiro. 
 

Então, nesses dias em que a injunção da Luz se faz cada vez mais insistente, ela 
o convida, ela também, ao Mistério da Vida, ao Mistério da Ressurreição, ao 
Mistério da Verdade que nada sobre a terra em que seus pés estão colocados, 
pode retransmitir de maneira verdadeira. Lá é seu Reino, lá é sua glória. 
 

Eu me dirijo a você em qualquer circunstância que seja para você, pois, nestes 
dias, você se banha em um banho de Graça que é independente de qualquer 
circunstância de sua vida.  Cabe a você verificá-lo, vê-lo, a isso dizer « sim », e 
sobretudo vivê-lo sem nenhuma restrição. 
 

Você penetra, se você o deseja, nas moradas da Alegria eterna e da Paz infinita. 
 

Olhe, olhe ao redor de você, olhe em você. Tudo o que está fora se decompõe 
sob seus olhos enquanto que ao mesmo tempo e no mesmo momento, o que é 
verdadeiro floresce e incita cada vez mais vida. O perfume do Espírito toca já 
teus sentidos e tua pele, o Fogo Ígneo talvez já tenha te percorrido, talvez 
também que você está aí, não vivendo nada, não sentindo nada, não duvidando 
de nada. Então eu anuncio a boa nova para você também, olhe, incline-se sobre 
o que você é, sobre seu coração, retorne seu olhar, inscreva-o na Verdade 
eterna, mesmo se você não a conheça ainda. Chame esse Princípio, chame esse 
Absoluto, chame esse Amor, chame essa Alegria, pouco importa. Nenhuma 
palavra pode verdadeiramente definir isso.  Há somente que dizer « sim », há 
somente que olhar da boa maneira. Você não tem necessidade de nada mais, 
nem de seus conhecimentos, nem de seu desejo, de qualquer vontade, você tem 
somente, nestes dias, e até o final deste ano para se encontrar, para se gostar, 
para apreciar a Vida eterna em meio a esse corpo perecível. 
 

Há apenas isso. Todo o resto é cenário, aquele de seu jogo, aquele da 
experiência em que você se busca permanentemente, voltando seu olhar para 
qualquer parte, enquanto que há apenas um só olhar que lhe dá a viver o que 
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você é. Esse olhar não depende de você, ele não depende do que você conhece, 
ele depende apenas de seu sacrifício. 
 

Então meu Verbo lhe diz, desde seu coração, escute-se e veja-se, não nos jogos 
que você mantém, não em qualquer história, seja ela a mais maravilhosa e 
autêntica. Você não tem necessidade de qualquer memória que seja, você não 
tem necessidade de bagagens, você tem somente necessidade de aceitar o 
desconhecido que você não conhece. Mas é necessário estar leve. É necessário 
renunciar às bagagens da experiência, às bagagens dos conhecimentos, é 
necessário renunciar às bagagens dos apegos, às bagagens das crenças. Tudo 
isso deve permanecer fora e não pode entrar de maneira alguma no coração da 
Verdade. 
 

Então o Fogo Ígneo queima e separa tudo o que não tem mais lugar de ser. 
Esses são os gritos do mundo, são os sons do céu e da terra, é a fúria que cresce 
nos vulcões da terra, anunciando da mesma maneira sua ascensão em curso. 
 

Coloque-se nessa Alegria pois em meio a essa Alegria você não terá mais nada a 
esperar, tudo estará consumado definitivamente para você. 
 

O tempo de voltar-se, o tempo de ver-se, e aquilo é vivido. 
 

O Espírito é vivificado, ele reaparece. 
                                                                                     
O que quer que lhe seja dado a viver, apreenda que além de qualquer aceitação 
e de qualquer compreensão, há antes de tudo o que é necessário, não para sua 
pessoa, mas para o que você é. 
 

Então acolha o que a vida lhe apresenta – às vezes com acuidade nesses 
momentos, às vezes com violência também. Você não é nada de tudo isso, isso 
concerne apenas ao que é exterior, que se apagará por si mesmo a partir do 
instante em que seu olhar interior prevalecer, se já não está feito. 
 

O Amor é um Fogo. Todos aqueles que passaram por esse Fogo antes de você o 
descrevem como um Fogo devorador que consome tudo sem queimar, que é um 
êxtase indizível a nenhum outro comparável, fazendo de você e regenerando-o 
na santidade que você é, em adoração perpétua do Amor que você é. 
         
Nestes tempos de Graça, aí está a única força que se manterá de pé : o que você 
é. 
 

Volte-se, se ainda não foi feito, e você será reforçado na humildade e na 
Verdade. 
 

Você será ao mesmo tempo o servidor, o mestre, a criança que acaba de nascer 
como o velho que morre, ultrapassando todos esses papéis em meio a essa cena 
de teatro, liberando-se na mesma ocasião de tudo o que você ainda pode ver 
sobre a tela do que você desempenha e vive no exterior. 
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O mundo inteiro, não o tem mas todos os mundos estão aí para acolhê-lo, mas 
antes de qualquer coisa, em seu coração, antes mesmo de serem visíveis no 
exterior.  Esse olhar é o olhar da Liberação. Ele não depende de nada mais do 
que de seu abandono e de seu sacrifício, ele não espera nada além do que você 
mesmo. 
 

Então a Fonte de água viva pode enfim vivificá-lo e aliviar o que lhe parecia, 
alguns minutos antes, tão denso e tão constrangedor. 
 

Aprenda a confiar no que você é. Não há melhor momento do que agora, não há 
melhor lugar do que aqui, não há melhor tempo do que estes tempos em que 
tudo é mostrado. Aceite olhar também o que a vida bem quer lhe mostrar de seu 
exterior, sem o buscar, mas veja-o desde o interior, aí onde tudo isso lhe 
aparecerá claramente como uma sequência de jogo. 
 

Então sua consciência poderá viajar livremente e não mais ser tributária de seu 
corpo, de sua história, da moral e das leis deste mundo, mas o colocará 
instantaneamente com fulgurância na mordida de Amor, na Alegria, na Paz e, 
sobretudo na Verdade. 
 

Isso está aí, e isso o espera. Então você mesmo, que espera para viver essa glória 
indizível do que você é, para vivê-la em totalidade como de maneira 
progressiva. Olhe em você com o olho não do julgamento, não da compreensão, 
mas aquele que vê realmente o que está no mais íntimo de seu peito no Coração 
do Coração. E ao vê-lo então, tudo será atravessado, você pode estar seguro, 
com a mesma leveza. 
 

Mais a densidade e o caos exterior crescem e mais sua paz será estável e sua 
alegria indizível. 
 

Não se alegrando é claro do que chega ao exterior, mas se alegrando por ter 
aceitado reverter seu olhar. 
 

Então a Onda de Vida tomará um novo impulso, o Fogo Ígneo não deixará 
nenhum lugar de seu corpo poupado pelo seu Fogo devorador. 
 

Sua consciência se tornará límpida. Você a verá tal como ela é, sem zonas de 
sombra, em seu espelhamento e em seu brilho de luz, emanar dela mesma. 
 

Seus olhos se abrirão em totalidade, conduzindo-o a ver realmente, 
concretamente, um novo exterior onde tudo o que estava escondido aparece no 
grande dia pela iluminação de sua luz. 
 

Aí está a Paz, aí está a solução à qualquer questão e à qualquer equação que lhe 
parece não resolvida. 
 

Então simplesmente, acolha-se a você mesmo. Você é o salvador, ele está em 
você ; você é o mestre, ele está em você ; você é a Fonte, ela está em você ; você é 
o Absoluto, ele está em todo lugar – e mesmo em nenhuma parte. 
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Veja isso é bem mais do que o Fogo Ígneo que o devora, mas um resplandescer, 
uma sideração, que nenhum elemento deste mundo em que você está pode fazê-
lo viver e jamais poderá fazê-lo viver. 
 

… Silêncio... 
 

Desdobre suas asas, deixe-as secar ao sol do Amor. O que você era já está morto 
em meio a este mundo, o que você sempre foi permanece vivo e eterno. 
                                               
Hoje, nestes tempos da Graça particular, tudo o que pode ser questão, tudo o 
que pode lhe parecer insuficientemente límpido só pode vir do olhar da pessoa. 
No olhar interior, há a perfeição, e essa perfeição aparece-lhe então cada vez 
mais justa, cada vez mais grandiosa à medida em que o mundo se desagrega, à 
medida em que tudo se revela, à medida em que tudo se vê. 
 

… Silêncio... 
 

Esse Fogo é o Fogo do Amor, o Fogo do Espírito, o Fogo original. 
 

Nesse Amor, nesse olhar interior, não há mais necessidade de forma mesmo se 
todas as formas aí estão. 
 

Tudo aí é perfeito, tudo aí é pleno, tão pleno e tudo tão vazio : não há diferença, 
não há distância. 
                                                                                     
Então deixe aparecer esse Fogo, deixe-o crescer. Ele é alimentado 
permanentemente pelo que você é, por essa chama eterna. 
 

Esse Fogo não faz senão alegrá-lo ou consumi-lo, ele o forja em sua eternidade 
reencontrada. Ele o esculpe em sua forma de eternidade, aquela de seu corpo de 
Estado de Ser e de sua origem estelar. 
 

Então você verá seu corpo e este mundo pelo que eles são, simples veículos 
efêmeros de experiências permitindo apenas jogar, e aqui, particularmente 
onde você está, de não ganhar nunca enquanto que você sempre foi o ganhador 
e o herói. 
 

Aquilo que lhe parece jogar hoje, tudo lhe aparecerá como qualquer coisa que 
efetivamente passa e também, sobretudo, não tem nenhuma importância e 
merece apenas um sorriso, e sobretudo não as lágrimas, e sobretudo não os 
laços. 
A Liberdade então será tal, já, em seu interior, que você sorrirá daquilo ao que 
você pôde aderir em meio a este mundo, dos jogos aos quais você jogou talvez ; 
tudo isso será então realmente insignificante e fútil em relação ao que você é. 
 

A Vida lhe pede de portar esse olhar, a Graça ilumina a partir do instante em 
que você olha ali onde é necessário. 
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Seu corpo de carne como seu corpo de Estado de Ser são apenas veículos que 
cumprem sua função, mas você não é o veículo, você não é nem mesmo o 
condutor. 
 

Veja além e olhe ainda mais profundamente. No Coração do Coração, não há 
nada além do que a Luz, não há nada além do que o Absoluto, e há no entanto 
todos os mundos. Todos os potenciais já estão aí, todas as histórias já estão 
presentes, pois aqui não há nenhum tempo para afetar o que quer que seja e 
não há nenhum espaço para criar uma distância. Tudo aí é simultâneo, tudo aí é 
perfeito. 
 

Como pode ser diferente, no Amor verdadeiro ? É isso que se passa neste 
momento, se você aceita olhar, desprezando todas as suas apreensões, todas as 
zonas de sombra, todas as reticências, todas as raivas ou todas as negações, 
todas as negociações que você poderia efetuar. Não há nada a negociar com a 
Luz. 
 

Porque a Luz é sempre « sim » ao que você é. Ela canta a Verdade sempre, que 
isso seja pelo Verbo ou o Silêncio, e aqui você não pode ser enganado de 
nenhuma maneira porque a Alegria é tão pura e tão densa que em nenhum 
momento sua consciência pode duvidar da Verdade do que ela é. 
 

A cada dia em que você se aproxima do solstício deste inverno, do período 
chamado Natal, cada dia seu olhar interior pode mergulhar mais 
profundamente e mais intensamente. 
 

Deixe a Luz viver e sobretudo operar, por sua Inteligência, sobre sua 
consciência como sobre seus corpos efêmeros. 
 

Deixe a Alegria tomar o passo sobre tudo o que está pesado, sobre tudo o que o 
embaraça. 
 

Não há espaço para outra coisa senão a Alegria. Veja-o e viva-o. 
 

Em meio ao seu mundo, as profecias se cumprem, mas você não é concernido, 
somente a pessoa é concernida por isso, e aquele que olhou para o interior e que 
viu, e que o vive, não manifesta nada em relação a essa revelação. Ele pode ser 
tranquilizado ou desagradado, mas isso não muda nada, pois além da pessoa, 
isso já esta consumado, e isso já está aí. Tudo o que resta a viver é, de algum 
modo, uma formalidade que não pede de sua parte nada além do que se manter 
no seio desse Fogo, no seio dessa Alegria, sem esforço, espontaneamente e 
naturalmente. 
                                               
Então o conjunto das Cruzes de sua cabeça e de seu coração, o tetrakihexaédro, 
o octaédro de seu sacro, se colocarão a se sincronizar e a criar o canto da 
libertação, aquele que cantarão a Terra e o céu no momento adequado. E isso 
você o vive já, em seu olhar interior. 
 

Nutra-se dessa Alegria, nutra-se do que você é, é a única nutrição digna de 
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confiança porque ela não depende de nada deste mundo. Esse alimento 
permaneceu intacto, ele não conhece as vicissitudes de seu mundo. O Espírito 
está aí, eu lhe disse. 
 

Cada dia do Advento que avança, eu o convido a abrir uma outra porta, até o 
momento em que você verá que nunca houve portas e que o acesso estava muito 
aberto. As portas são apenas suas projeções, aquelas dos hábitos, aquelas das 
condições, aquelas dos sofrimentos, aquelas das crenças. 
 

Então olhe ainda mais profundamente, o Fogo Ígneo o permite. 
 

Olhe atentamente e deixe vir a você o que emerge, e o que emerge é Paz e 
Alegria, é beatitude, que nenhuma meditação deste mundo, que nenhuma 
experiência mística pode tocar, qualquer que seja sua intensidade. Pois aí, não 
há questão de intensidade, mas de Verdade. 
                                               
E quando isso é visto e vivido, todo o resto é visto como tendo sido, certamente, 
uma utilidade, e representa também somente o que é efêmero e o que passa. 
 

Cada dia que passa no calendário destes tempos da Terra lhe permite viver essa 
Graça com cada vez mais facilidade, com uma Paz e uma Alegria que não 
dependerão de nenhuma circunstância deste mundo e que não podem ser 
traídas de nenhuma maneira, que nunca podem secar nem mesmo se atenuar. A 
cada porta que você conceitualizou, a cada porta que você criou e que você 
atravessará, você se aperceberá do aumento inelutável dessa Alegria e dessa 
Paz, e a cada dia você se abandonará um pouco mais, ou de maneira fulgurante, 
à Verdade. 
 

Não se desespere jamais, mesmo se isso não é possível hoje, mesmo nestes 
tempos da Graça, eu o lembro de que há a última Graça, aquela do Apelo de 
Maria, aquela do despertar coletivo da humanidade, aquela do choque da 
humanidade. 
 

Mas o que quer que isso seja, o que quer que seja visto ou que não é visto, 
persista de qualquer maneira em olhar para o interior. Eu lhe disse, a única 
chave e a única solução está aí. Mais nada deste mundo poderá satisfazê-lo, 
muito rapidamente, mais nada deste mundo poderá nutri-lo, mais nada deste 
mundo poderá manter qualquer ilusão. O efêmero, em todos os seus 
componentes, se apaga para deixar o lugar livre para a Eternidade. 
 

Lembre-se de que essas palavras que você escuta, essas palavras que você lê, são 
os clamores de seu coração, não mais gritos de desespero, mas gritos de alegria 
porque nunca ele esteve tão próximo, nunca ele esteve tão vivo e nunca estará 
tão perceptível e tão sensível. 
 

A Luz lhe perguntará a cada minuto : « O que você espera, o que mais lhe é 
necessário, do que você tem necessidade ? ». A Luz não sofre mais em esperar, 
ela ferve, ela queima, ela jorra, ela irriga e ela alimenta. 
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Olhe, isso se passa neste momento mesmo. 
 

Qualquer que seja seu olhar exterior, seu interior o chama de maneira cada vez 
mais direta. 
 

Para isso, ela utiliza todos os meios, até se imiscuir em seu olhar exterior para 
modificar os aspectos e os jogos, a fim de lhe permitir mais facilmente reverter-
se. 
 

O marcador e o testemunho dessa reversão, eu o disse, é a Alegria, a Paz e a 
tranquilidade. Qualquer que seja a mordedura e a queimadura do Amor em seu 
coração, qualquer que seja sua ausência, isso não faz nenhuma diferença. Há 
somente momentos diferentes para cada um, que vão rapidamente 
se  conjugar  no mesmo presente, certamente, mas é precisamente essa 
aproximação e essa abordagem que criam o impulso da Liberdade, o impulso de 
Paz, o impulso de Alegria, que está ao oposto do que se desenrola e se 
desenrolará fora.  
 

Não há julgamento, não há punição, há somente a autenticidade da Luz e a Luz 
nunca julga. Então não se julgue.  Não julgue este mundo, não julgue seu 
atormentador, não julgue seus amores, sobretudo não se julgue, olhe-se 
simplesmente. Todo o resto é iluminado ou se iluminará, e isso não lhe 
importará mais, de qualquer maneira, pois você se distanciará de todo jogo, de 
todo sofrimento como de toda memória. 
                                                                                              
Seu Coração Ascensional se elevará então até a Fonte de Cristal para ser lavado 
no sangue do cordeiro, para ser regenerado e finalizado. Então você vagará ali 
onde sua liberdade o coloca, sem nenhum apego, sem ter necessidade de olhar o 
que se apaga e que já passou. 
 

Ainda que seu mundo se encha de Luz, se encha de Brancura e de Fogo, 
somente o que é arcaico e que já está morto – e que não o sabe -, deve 
desaparecer pela Graça da Luz, porque a Luz apaga toda sombra e isso nunca é 
um combate. É precisamente uma evidência que se torna real e que é tão forte 
que ela não sofre nenhuma questão. 
 

Não se demore sobre o que ainda pode parecer um pouco pesado, pois a Luz 
alivia também isso, mesmo se você não tenha compreendido nada, mesmo se 
você não o viu, mesmo se você não tenha sido atravessado. O tempo do 
Advento, o tempo da Graça permite isso. Cada dia que passa lhe dá uma ocasião 
suplementar de ver-se – de se tornar mais leve -, ainda maior a cada dia. 
 

O digno representante do Fogo Ígneo que se desdobra em você é o primeiro 
Hayot Ha Kodesh, aquele do Fogo, evocado a cada vez que Metatron vem a 
você.  Você também pode invocá-lo agora, ele ressoará em você no Coração do 
Coração e chamará seu olhar com firmeza e doçura ao mesmo tempo, a ver-se, a 
olhar-se. 
 

Assim é Vehuiah que se deposita em seu Coração do Coração. Aí está a fonte do 



92 
 

Fogo Ígneo surgido sobre suas colunas laterais como em sua coluna central. 
 

Então consumirá, em um imenso braseiro, o que pôde entorpecê-lo. Esse 
imenso braseiro consumirá também com a mesma Graça todas as faltas, todos 
os erros da pessoa. 
 

O dragões são portadores do Fogo de Vehuiah, por sinal é-lhes permissível vê-
los e fazer apelo a eles. Agora é-lhe permissível também viver em você o gênio 
criador do Fogo, o primeiro hayot Ha Kodesh, o primeiro Querubim. Escute-o, 
o que ele diz em você. Escute-o e viva-o. 
 

… Silêncio... 
 

Tal é a oferenda desse dom neste tempo particular da Terra. 
 

Esse dom que você também fez a você mesmo através do que você viveu, 
interiormente como exteriormente, em todos estes anos em que ao Apelo da 
Luz você trabalhou tanto, com resultados variáveis certamente.  Mas hoje o 
resultado é o mesmo para cada um, não há mais atraso, não há mais nada que 
valha a pena. Manter-se na evidência da Luz é preponderante, cada vez mais 
intensa, queimando cada vez mais, cada vez mais Amor. 
 

Então olhe-se. Assim se vive sua ressurreição, assim será o Apelo de Maria, 
assim será seu renascimento na Eternidade, aquele que você já vive, quer você 
tenha consciência ou não. Seu inconsciente e seu corpo o sabem perfeitamente 
porque isso está escrito neles. 
 

Lembre-se, isto não é novo. É simplesmente algo que havia sido mascarado e 
ocultado, e que permaneceu oculto também aos seus olhos, no mais profundo 
dos seus gens, no mais profundo de sua consciência, no mais profundo de seu 
coração. 
 

Então a Graça o chama a liberar seu coração, a ser livre, a essa consciência que 
não conhece senão a Alegria, a Paz, e o Amor. 
 

Então a voz de seu coração, que você ouve ou que você vive, ressoa em você, 
chamando seu olhar ainda mais. 
 

A Paz preenche então todo o espaço, não deixando mais o menor lugar à sua 
pessoa. 
 

Aceite a Alegria, aceite a Paz. Você não pode criá-la em seu mundo, mas você 
pode criá-la em seu interior.  Basta-lhe reconhecer-se, basta-lhe acolher o 
sacrifício a fim de que sua consagração seja resplandecente de verdade e de 
justiça. 
 

… Silêncio… 
 

Todas essas palavras que se dizem em seu coração breve não terão mais 
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necessidade de serem lidas nem escutadas de outra maneira senão em seu 
coração ;  você não terá necessidade de nada mais. 
 

A Luz é seu guia infalível nestes dias. 
 

Nenhum plano, nenhum mapa, nenhum plano que você conceba pode ajudá-lo 
a isso. Não há necessidade de nenhuma estratégia, de nenhuma ação. 
 

É isso que você vê primeiramente e é isso que o torna livre novamente, eu diria. 
 

Então sua Coroa de glória ornará sua cabeça e sua fronte. Seu Coração sagrado 
se mostrará ao mundo, não aquele da Ilusão, mas ao mundo da Verdade. 
 

O Cristo interior estará então flamejante, como nas representações do Coração 
Sagrado. 
 

Então você também poderá dizer : «  Pelos corações unidos de Jesus e de Maria, 
pelo coração unido da Verdade, eu estou liberado e eu sou livre. ».  É assim que 
se consuma sua ressurreição, é assim que se consuma a Ascensão deste mundo. 
 

Houve um antes, houve um depois, mostrando-lhe e dando-lhe a ver e a viver 
que você não é nem do antes nem do depois, mas que você é de todo o tempo. 
Assim lhe fala seu coração, assim lhe fala a verdadeira Vida no Único, assim lhe 
fala a Alegria que instala a Paz, porque esse Verbo não faz senão acompanhar a 
majestade da Luz e do Amor. 
 

… Silêncio... 
 

Nesse olhar interior, o canto do Apelo da Luz torna-se mais insistente. 
 

A cada dia ele baterá à sua porta por um pouco mais de tempo, um pouco mais 
intensamente. 
 

… Silêncio… 
 

Em cada oportunidade em que você tiver a ocasião, em cada oportunidade em 
que você tiver o tempo e o interesse nesse olhar interior como nós o fazemos 
neste instante, você se aperceberá de que seu olhar exterior, quando você 
retorna ao mundo, só poderá ser um olhar de compreensão e de amor. 
 

Mesmo no apogeu dos acontecimentos, você não verá mais um meteorito que 
colide sobre a terra,  mas o Arcanjo Miguel que fecunda a terra e desperta 
aqueles de seus irmãos e irmãs que ainda estão adormecidos. 
 

Mesmo o medo que você observará sobre este mundo será apenas as primícias 
do Amor, pela mudança de olhar. 
 

Seu susto será apenas momentâneo. Você está aí também para isso, por sua 
radiância e seu amor, você amortiza, para cada irmão e irmã, esta passagem. 
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… Silêncio… 
 

Cada dia também, neste período do Advento, segundo os deslocamentos de sua 
consciência, desde o coração até o exterior ou do exterior até o coração, você se 
tornará cada vez mais estável ao seu coração e cada vez menos retido pelo 
efêmero, seja o efêmero de seu corpo, o efêmero das relações, o efêmero dos 
hábitos ou ainda de suas alegrias efêmeras. 
 

A Alegria interior e a Paz varrem tudo o que não é Alegria e Paz. 
 

Não tenha nenhuma inquietude. 
 

Nenhum de seus pensamentos nem nenhuma de suas compreensões poderá se 
igualar à perfeição da Luz em sua ação e em seus efeitos. Isso lhe será mostrado, 
cada vez mais, por suas simples mudanças de olhar. 
 

Então sua Leminiscata sagrada se incendiará pelos pilares do Fogo Ígneo e o 
fará unir-se à Fonte de Cristal, ali onde seu sangue será lavado, ali onde Maria o 
chamará, e ali onde nada do que é falso poderá permanecer, seria apenas um 
sopro. 
 

Você será você mesmo o Fogo, você será você mesmo o conjunto dos 
multiversos, você será você mesmo esse nada, você será você mesmo o átomo e 
a fonte de todas as luzes. Você será todas as chamas de Vida. 
 

Assim é o Amor, assim é o Fogo, assim é a Luz. 
 

Tudo será perdoado, tudo será regenerado em um outro estado, talvez em uma 
outra forma, pois cada um tem sua morada de Eternidade. 
 

E isso, você pode ser desde agora, não há necessidade de esperar a Leminiscata 
sagrada coletiva e a parada da Terra para isso. 
 

A Ressurreição lhe é ofertada, porque esse é o dom da Graça. Que você tenha 
vivido as primícias ou as etapas não fará nenhuma diferença. 
 

… Silêncio… 
 

Então, desde seu coração, todos juntos, o que quer que isso seja hoje, o que quer 
que isso seja amanhã, o que quer que isso seja em uma semana, onde quer que 
você esteja sobre o planeta, não há mais tempo. Então sim, todos juntos, neste 
momento, o Fogo Ígneo se desdobra até a Fonte de Cristal a fim de que a água 
viva da Ressurreição, a Água de Vida, se comungue entre cada um de nós. 
 

Não há distância, não há dia, não há pessoa, há apenas isso que é tão tudo. 
 

Fazendo-o descobrir, nesta comunhão, o que você é, no coração do Impessoal, 
no coração da Verdade. E a cada dia, a cada instante, em que você esteja, a 
mesma comunhão – que é fusão -, se vive. 
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… Silêncio…                                                                 
 

Olhe. Veja e viva. Você é o Caminho, você é a Verdade, você é a Vida. 
 

… Silêncio… 
 

Cada minuto deste tempo da Terra é, se você o deseja, o mesmo Fogo e a 
mesma comunhão, a mesma fusão. 
 

Isso está dentro, em seu templo, no Coração do Coração. 
 

E isso é de imediato, não sofre nenhum atraso, abolindo sempre mais o tempo e 
o espaço. 
 

… Silêncio... 
 

Então o Cristo lhe transmitirá o batismo do Espírito que não é nada além do 
que nossa comunhão, mas onde a Alegria, além da Paz, será preenchida de 
contentamento e de gratidão. O Coro dos Anjos acompanhará isso, tudo será 
regenerado. 
 

… Silêncio... 
 

Assim portanto se conclui. Neste dia do Advento, o que você poderá ler ou 
escutar de mim, você não o encontrará doravante senão em seu Coração do 
Coração. Aí você encontrará o mesmo Fogo, as mesmas palavras em todas as 
línguas, a mesma verdade. 
 

Se isso lhe parece por momentos ainda distante de você, então você pode 
escutar outra vez você mesmo, ouvir outra vez você mesmo no que eu lhe 
entreguei, e você se encontrará. 
 

À medida em que você instalar seu olhar interior, o « Vigie e ore » que o Cristo 
lhe disse – e pediu -, lhe aparecerá como a única lógica evidente, a única 
maneira de render graças e testemunho à obra da Luz e de sua verdade. 
 

De cada coração à cada coração, o mesmo Fogo. De cada coração à cada 
coração, a mesma Alegria. 
 

… Silêncio... 
 

Na Graça do Fogo Ígneo, seu coração o abençoa e a Graça o desvela. 
 

… Silêncio… 
 

Então eu o abençoo ainda no Fogo do Coração. 
 

… Silêncio... 
 

Em nome da Nova Aliança, em nome da Nova Eucaristia, desde seu coração, eu 
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decreto sua Liberdade, eu decreto a Alegria eterna. 
 

… Silêncio... 
 

É tempo agora que eu me cale e que você olhe no Silêncio e na Paz, no que você 
vive. 
 

Eu o saúdo, eu o abençoo, na Eternidade do Amor. 
 
 
 

*** 
 
 

Tradução do Francês: Ligia Borges 
 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-3-
decembre-2016/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-3-decembre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/limpersonnel-partie-3-decembre-2016/
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O.M. AÏVANHOV - Q&R - Dezembro de 2016 - Parte 1 
 
 

Pois bem caros amigos, estou extremamente contente em encontrá-los, e como 
eu lhes disse, eu vou acompanhá-los até o último momento, da maneira, como o 
fazemos, a fim de sempre tentar responder suas interrogações, aos seus 
questionamentos. Assim primeiramente eu lhes apresento todas as minhas 
bênçãos no Fogo do Amor, se posso dizer, ou seja no Fogo Ígneo, não é, que 
muitos de vocês vivem neste momento. 
 

Como veem, o Apocalipse, a Revelação, está cada vez mais intensa, cada vez 
mais palpável, se posso dizer, para vocês. Assim neste período do Advento, eu 
estou extremamente contente em poder estar com vocês e em responder aos 
seus questionamentos, mas também em dar certo número de informações que 
eu terei certamente a oportunidade de lhes dar escutando suas perguntas, é 
claro. Então nós vamos poder começar a trocar entre nós e nós começamos 
pelas perguntas que foram escritas, creio eu. 
 
 

Assim eu os escuto. 
 

Pergunta: perto do lugar dos elfos, eu senti o chamado de uma 
árvore. Eu me aproximei e a abracei com respeito. No final, essa 
árvore tornou-se você que me abraçava. Eu queria agradecer-lhe e 
lhe perguntar: você não acha que se você continuar a abraçar todo 
mundo, não ficará mais ninguém nas cidade, e todos irão para os 
bosques para abraçar você e abraçar as árvores? 
 

Essa é uma boa reflexão. Mas o que eu posso dizer, é que realmente, no período 
que vocês vivem – e vocês o veem certamente nas cidades, nos vilarejos onde 
vocês vivem –,desde que haja vários irmãos e irmãs, desde que haja a 
humanidade em sua vida social, há energias que não são verdadeiramente 
naturais, por assim dizer, hein, com suas tecnologias, com a poluição, com os 
diferentes níveis de consciência daqueles que vivem na mesma cidade; isso cria 
uma espécie de cozinha um pouco particular não é? 
 

Então sim, é evidente que a paz, não há mais chance de encontrá-la –antes de 
vivê-la na totalidade no interior – mais facilmente nos bosques, com os elfos, 
com os povos da natureza do que em suas cidades. Isso, é absolutamente 
evidente, não é? Portanto se quiserem, quanto mais vocês tiverem a chance de 
mergulhar na natureza, mais vocês terão a chance de passar momentos junto 
dos elfos – ou mesmo perto das árvores como você diz, mesmo se não houver 
elfos –, mais vocês se regenerarão e sobretudo, mais vocês absorverão da Luz 
vibral. Isso, vocês o veem – e vocês o vivem – de maneira cada vez mais clara. 
 

A simples natureza, mesmo que não haja povos da natureza lá onde vocês vão, 
passear em uma floresta, na beira d’água, ou na natureza em todo caso, você 
coloca um mínimo de paz e literalmente vem lavar os seus casulos de Luz e 
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desempoeirar-se, de algum modo. A natureza é regeneradora e ela tem efeitos 
de regeneração que são cada vez mais importantes. 
 

Vocês sabem que os vilarejos dos elfos, os vilarejos dos gnomos, dos dragões, 
todas essas estruturas de onde vêm os povos da natureza são portadoras, como 
eu falei, de energias, já, da 5.a dimensão. E as árvores também, porque as 
árvores são os intermediários preferenciais, por suas raízes e seus galhos, entre 
o céu e a Terra, e elas canalizam, se posso dizer, elas também muitas partículas 
adamantinas, e elas estão de alguma forma encharcadas de Luz. E quando vocês 
passeiam nesse ambiente, vocês vivem esse benefício, vocês veem os efeitos 
disso. 
 

Não é possível hoje, mesmo para um irmão ou uma irmã que não sente 
absolutamente nada, passear em uma floresta e sair no mesmo estado; há 
necessariamente diferenças. Primeiro sobre sua energia vital, a seguir sobre o 
Fogo vibral, se vocês o vivem, e é claro, como eu disse, sobre a consciência, há 
efeitos de transparência. Isso vai aumentar, se posso dizer, a sua 
espontaneidade, a sua autonomia, e a sua capacidade de manter-se cada vez 
mais frequentemente na Eternidade, se posso dizer, ou seja em seu corpo de 
Existência. 
 

Então a natureza, e isso, nós lhes dissemos durante todos esses anos, mas hoje 
há um fluxo ainda mais importante de Luz. Desde o instante em que vocês saem 
de suas cidades, desde o instante em que vocês mergulham mesmo em um 
pequeno bosque, mesmo que vocês não tenham florestas ao seu redor, mesmo 
que vocês caminhem em um prado, as energias são profundamente diferentes 
de tudo o que possa existir nas cidades, com uma intensidade que nunca foi 
atingida, eu diria. 
 

Portanto sim é claro o ser humano, em um mundo livre, se posso dizer, e 
mesmo neste mundo que está terminando,há a possibilidade – e a necessidade 
– de estar em um ambiente natural, quer dizer afastado de todas as poluições 
elétricas, em primeiro lugar, eletromagnéticas, mas também as poluições 
mentais de todos esses irmãos e irmãs adormecidos que vivem nas cidades e 
que não duvidam um segundo do que acontece, neste momento, mesmo que 
eles se façam perguntas. Então sim, a natureza mais do que nunca é um 
elemento, não seriam mais do que dez minutos por dia, que lhes vai permitir 
entrar ainda mais na interioridade, ainda mais no coração, e com mais 
evidência, eu diria, na sua Eternidade. 
 

Mas obrigado por este testemunho. 
 

Claro que as árvores estão entupidas de Luz, da mesma forma que os vórtices 
sobre os vilarejos dos elfos. E cada vez mais vocês entram em comunicação com 
a natureza, não somente com os povos da natureza mas toda a natureza age, 
mesmo que vocês não percebam as palavras, mesmo que vocês não percebam os 
discursos – mesmo que alguns sejam capazes hoje de entrar em contato com 
árvores, mesmo as árvores mais simples, eu não falo das árvores mestres 
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necessariamente. Essa capacidade de comunicação, de troca, de comunhão, 
mesmo de diálogo com as árvores ou com outros vegetais, torna-se 
perfeitamente real. Eu sei mesmo que entre vocês, além dos quatro grandes 
povos da natureza, vocês têm todas as entidades da natureza – não se pode 
chamá-los povos – como as fadas, como outros indivíduos que estiveram 
presentes nas mitologias, em qualquer país que seja, que lhes são acessíveis, se 
posso dizer, pela expansão de sua consciência, e sobretudo pelo 
desaparecimento mais ou menos avançado, para cada um de vocês, do que 
concerne ao efêmero.   
 

Então, você tem uma outra pergunta? 
 
 

Pergunta: uma amiga que traduzia seus ensinamentos em 
português tendo falecido, um impulso de solidariedade e de Amor 
produziu-se então e irmãs tomaram o encargo de seu trabalho para 
que as traduções continuem a aparecer no seu site. Nós somos 
reconhecedores desse impulso de Amor e nós lhes expressamos a 
nossa gratidão. 
 

Eu lhes agradeço. Mas eu posso acrescentar algo, mesmo que não tenha 
terminado, você espera dois minutos: vocês estão todos, aqui, em outros 
lugares, gente que ouve, que lê, que traduz, portanto, e vocês sabem muito bem, 
uns e outros, que a partir do instante em que vocês oferecem o seu serviço para 
a tradução, para transcrever, para escrever o que nós dizemos, vocês são 
acompanhados. E vocês sabem muito bem que mesmo que vocês tenham um 
problema de saúde, ou se sua cabeça não estiver bem, naquele momento, a 
partir do instante em que vocês tomam a missão de traduzir, de escrever, de 
transcrever tudo o que é dito, nós lhes infundimos, é claro, desde aqui onde 
estamos, o que é necessário para fazer o que vocês fazem. Porque esse, é 
verdadeiramente um serviço aos outros, não é um serviço para si. 
 

Portanto o que aconteceu com essa irmã que partiu deste plano é perfeitamente 
lógico, porque existe aí, aí também, como eu havia dito quando eu estava 
encarnado, uma fraternidade. Essa fraternidade, ela é Branca, ela é universal 
sempre, mas ela não está inscrita nos dogmas daqueles que quiseram organizar, 
eu diria, após a minha partida, essa fraternidade. Ou seja, essa é uma 
fraternidade espontânea que não tem necessidade de nenhum guru nem de 
mestre, mas da qual o único mestre é a Luz. 
 

Assim é claro que esses fenômenos de sincronia  das irmãs que chegam para 
assumir a continuidade após a partida da primeira irmã, é perfeitamente o 
reflexo fiel e a manifestação fiel da ação da Luz em seu plano. E eu agradeço, 
aliás, a pessoa por ter testemunhado isso. Mas eu sei que entre vocês, aqui e em 
todos os países, vocês sentem esse influxo de Luz desde o instante em que vocês 
se ocupam, não por vocês, desses textos, mas para que eles sejam dados ao 
maior número, em toda liberdade não é? Aí está. E havia outra coisa neste 
testemunho ou não? 
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Pergunta: não, está terminado. 
 

Obrigado. 
 
 

Pergunta: eu moro em um lugar onde há muitas espécies de 
árvores. Em um sonho, eu ia ver uma grande árvore coberta de 
frutas e a encontrei destruída. Isso me impactou muito. O que 
significa esse sonho? 
 

Oh, isso quer dizer simplesmente que as árvores, neste mundo, como vocês, não 
são eternas, vocês sabem. Portanto as árvores podem ser muito belas e elas 
podem também, num momento dado – e eu acho que Eriane havia falado disso 
da última vez, se minhas lembranças são boas, porque eu ouvia atentamente o 
que ela disse – mas neste mundo tudo nasce e tudo morre, vocês sabem, é o 
efêmero, portanto não se alarmem. 
 

Mas eu diria simplesmente que é a proximidade, nesse sonho com a árvore, que 
causou um choque como quando vocês perdem um filho, um irmão ou uma 
irmã. Isso não é nada de mais porque as árvores, a natureza está evidentemente 
profundamente viva, e uma grande parte dessa natureza, mesmo que a Terra 
ainda não tenha começado o seu planeta grelha por enquanto, já está, eu diria, a 
cavalo na 5D, tudo como vocês que viveram uma das Coroas, a Onda de Vida, o 
Fogo Ígneo. Vocês estão a cavalo entre dois mundos, vocês integram um novo 
mundo, a sua eternidade, e isso, isso se vê em todos os níveis. 
 

Portanto nesse sonho, não há qualquer aviso que seja, mas foi-lhe mostrado 
simplesmente a empatia e a comunhão que podia existir, nesse sonho, entre as 
árvores e você, e ver essa árvore morrer, é simplesmente porque ela 
ascensionou, pode-se dizer. Assim você foi afetado como se você perdesse 
alguém próximo, é exatamente o mesmo processo, com intensidades é claro que 
são variáveis. Mas vocês se tornam sensíveis, se posso dizer, em todo seu 
ambiente, como vocês se tornam sensíveis a todos os sinais da energia, de seu 
corpo, de sua consciência. 
 

O que pode além disso criar inconvenientes, quando há uma distância 
importante entre a paz que vocês vivem em alguns momentos e as 
contrariedades que vocês vivem em outros momentos. Mas é uma 
aprendizagem, aí também, vocês estão de algum modo no período onde vocês 
rondam a Liberdade, onde vocês se preparam para a Liberdade. Aí está o que eu 
posso dizer sobre esse sonho.  
 

E você pode continuar, hein. 
 
 

Pergunta: uma manhã, eu despertei por uma voz desconhecida, 
nem feminina nem masculina, como se uma Presença se detivesse à 
esquerda da minha cama. Ela me disse apenas: «mamãe». Pensei 
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ao me interiorizar, eu não consigo receber essa mensagem. Meu 
coração não está aberto o suficiente? 
 

Oh isso não tem nada a ver, cara amiga. Isso aí que você expressa – e vocês 
todos o vivem, quer seja o Apelo de Maria já desde numerosos anos–, ouvir ser 
chamado pelo seu primeiro nome, ver Presenças ao pé de sua cama ou que 
passam, ou à sua esquerda… já, à sua esquerda, você pode estar certa de que 
essa voz vem de um ser de Luz. Agora não busque, eu diria, uma explicação ou 
receber uma mensagem mais importante que essa. Talvez tenha sido apenas 
uma palavra que dizia «mamãe». O importante, é o contato, é a comunhão, não 
é o discurso, não é saber precisamente de onde isso vem, qualquer que seja o 
nome da pessoa ou da entidade que veio falar com você. Mas como ela lhe disse 
essa palavra em seu ouvido esquerdo e você sentiu a Presença à esquerda, esse é 
necessariamente um ser de Luz, não vá mais longe. Porque quanto mais você 
vai buscar compreender, mais isso vai afastá-la. 
 

E além disso você disse a si mesma que «talvez eu não tenha o coração aberto o 
suficiente», mas isso não é verdade, não é absolutamente isso. Vocês todos têm 
encontros assim, neste momento, mais ou menos lúcidos, mais ou menos 
conscientes, a partir do instante que vocês estão deitados, que vocês dormem. 
Vocês têm os Vegalianos, os Arcturianos, vocês têm todos os povos 
extraterrestres, humanoides ou não, que estão agora em volta da Terra, que têm 
a possibilidade de visitá-los. E nem sempre para discursos, nem sempre para 
terapias, simplesmente pelo contentamento de aproximar-se e de vibrar nessa 
frequência da comunhão, é tudo. Depois, como alguns de vocês tenham 
informações mais detalhadas com frases, discursos, é perfeitamente possível, 
mas o mais importante não está aí. São contatos que se estabelecem, e como em 
todo contato sutil, vocês ligam o rádio onde o contato está, isso abre canais em 
vocês, isso abre também modos de percepção, portanto isso já é mágico. 
 

Eu não posso lhe dizer que esse ser de Luz se interessou em você enquanto mãe 
ou se ele lhe disse «eu sou mamãe» ou «mamãe, sou eu», pouco importa. O 
importante não são as palavras, o importante é a percepção, é o canal que se 
abre naquele momento. Isso é o mesmo para os povos da natureza, vocês não 
têm todos a possibilidade de ouvir telepaticamente os elfos ou os dragões, mas 
no entanto vocês os sentem. E é através dessa sensação, dessa percepção 
vibratória, da própria consciência uma vez que a consciência é vibração, que são 
abertos os canais cada vez mais sutis de sua expansão e de sua ascensão atual. 
 

Eis o que é preciso reter, isso é o mais importante. Não é satisfazer o ego em 
saber precisamente qual entidade estava lá e o que ela disse a vocês. Cada coisa 
a seu tempo. Alguns de vocês percebem as entidades ao seu lado, pode-se até 
mesmo vê-las, uns e outros, mas elas nem sempre estão lá para fazer discursos. 
Elas podem simplesmente estar lá, e este é mais frequentemente o caso, como 
eu já disse, para abrir os canais de comunicação. Esses encontros que 
acontecem à noite em seus sonhos, à noite na meditação, estão tipicamente 
ligados à sua expansão e à sua ascensão. As coisas mais sutis lhes aparecem de 
diferentes modos. É isso o que é para viver, não busquem mais longe do que 
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isso por enquanto. 
 

Tudo o que se revela neste momento revela-se em seu ritmo, para cada um de 
vocês. O Face-à-Face derradeiro individual pessoal acaba, vocês saboreiam 
agora os frutos, os frutos doces ou os frutos amargos, isso é segundo onde vocês 
estão em sua consciência, não é? Mas de todo modo, as Presenças que estão aí, 
que vocês percebem em seus passeios na natureza e sobretudo à noite neste 
momento, são simplesmente comunicações que se fazem, e portas, canais, que 
se abrem em vocês. É isso o que é maior e capital, não o resto. Nós teremos 
bastante tempo, para aqueles de vocês que são concernidos, a dialogar 
suficientemente por um longo tempo, durante certo tempo, vocês sabem. 
 

Portanto mesmo durante esta fase de aceleração, de amplificação, e como disse 
Maria: «não haverá mais nenhuma trégua», são terminadas as tréguas. Agora, 
vocês estão na Obra alquímica final de Renascimento e de Ressurreição. Todas 
as Obras foram completadas, tudo o que deveria se cumprir foi cumprido, sobre 
a terra como em seu Espírito, como em sua alma se ela ainda está aí, como em 
seu corpo, é isso o que é importante. Não a justificação, a explicação ou a 
compreensão, é a vivência, instantânea e imediata, que os coloca na Eternidade. 
Essa jamais seria a cogitação, essa jamais seria a explicação. Isso seria válido 
após as Núpcias Celestes, durante os anos em que nós passamos o nosso tempo, 
uns e outros, a explicar certo número de coisas. O mais importante agora, é esta 
comunhão que se estabelece, porque quando a comunhão é estabelecida, pois 
bem isso os aproxima cada vez mais da Alegria, e de sua eternidade. 
 

Continue. 
 
 

Pergunta: devo aprender a ser uma mãe para mim mesma? Devo 
receber Maria como uma mãe, que certamente eu perdi em minha 
vida mas me parece não mais ter necessidade? 
 

Então aí, cara amiga, você tem a expressão total da atividade do mental que tem 
necessidade de pôr nos casos, de encontrar uma explicação, uma justificativa, e 
que vislumbra fazer alguma coisa para isso. É justamente, como eu falei em 
resposta à primeira pergunta, o que não é preciso fazer. Porque desde o instante 
em que você entra em um mecanismo, quando há esta comunhão que se faz 
com um ser sutil, desde que vocês entram na necessidade de interpretação, a 
necessidade de tornar estável essa comunicação, ela se afasta de vocês. Os 
contatos que vocês têm que viver agora, as trocas que vocês têm que viver, 
devem se fazer, eu diria, cada vez mais no silêncio e no Coração do Coração. Aí, 
é o exemplo típico de uma interrogação mental que vem da pessoa mas não da 
Eternidade. 
 

Portanto nesse gênero de contato, nesse gênero de comunhão, à noite, na 
natureza, ou apressadamente não importa quando, vivam-no plenamente, não 
vão mais longe do que o que lhes propõe a sua expansão e o encontro com esse 
ser ou esses povos da natureza. Isso é tudo. Todo o resto se desvela no momento 
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oportuno. Mas aí vocês não têm, como no exemplo dessa irmã, que tomar a 
dianteira para projetar, se posso dizer, as proposições que ela fez. Isso, é do 
puro mental, e isso, isso os afasta da verdade do que é para se viver no instante 
presente. Porque a compreensão será sempre – e agora muito mais do que 
antes – em relação com o passado ou com justamente uma projeção no futuro, e 
assim vocês não estão livres desde o instante em que o mental busca 
compreender. 
 

Vivam espontaneamente e naturalmente, qualquer que seja a intensidade do 
que se apresenta a vocês, estejam imersos na experiência e sobretudo, depois, 
não façam isso. Porque se vocês fazem isso, vocês recaem na dualidade, mesmo 
se vocês forem de boa vontade, e a experiência arrisca desligar-se de si mesma. 
Porque vocês vivem uma experiência, uma comunhão, que se vive nos planos da 
Eternidade, aqui mesmo no efêmero, o seu efêmero apropria-se da palavra, 
aqui, ou do discurso, pouco importa, e vocês vão enxergar de cima para tentar 
compreendê-lo. Mas a compreensão da Luz não é uma compreensão intelectual, 
não é um lógica intelectual. A lógica, ela é unicamente na intensidade e a 
disponibilidade de sua vida quando isso se apresenta, mas depois da 
experiência, depois da comunhão, depois do contato, se vocês caem nesse 
gênero de erro, é claro que o coração vai se fechar um pouco, vocês não são mais 
espontâneos. 
 

É preciso que vocês se treinem, por assim dizer, a serem cada vez mais 
espontâneos e transparentes, sobretudo quando esse gênero de coisa chega a 
vocês, quer seja com os elfos, quer seja em sua cama, porque essa é a melhor 
maneira de estar no Amor. Mas se vocês fazem intervir o mental para explicar, 
compreender, e de alguma forma apropriar-se de alguma coisa segundo o 
mundo da dualidade, é claro, é exatamente o oposto do efeito esperado que, eu 
o lembro, a compreensão para a Luz é inata, ela é espontânea, ela não tem 
necessidade do seu mental. É isso o que desaparece nesse momento e que vocês 
não têm que reviver, se vocês querem ser livres. 
 
 

Pergunta: por três vezes, à noite, sem dormir, fui chamada por 
várias vezes «mamãe». 
 

E ainda uma outra ou é a mesma, essa aí? 
 
 

Pergunta: é uma outra pessoa. 
 

Interessante. 
 
 

Pergunta: vários anos escoaram entre esses três chamados. Há 
qualquer iluminação a trazer? 
 

Nada de mais do que eu respondi para todas as perguntas da irmã anterior, é 
exatamente o mesmo processo. Não tente agarrar, para apropriar-se do que 
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você viveu porque isso não concerne à pessoa. Vocês veem, nesta fase de 
sobreposição, o mais importante que seja, de fim dos conflitos entre o efêmero e 
o Eterno, esqueça os seus velhos reflexos, a necessidade de se apropriar, mesmo 
se isso é em todo amor. Permaneçam disponíveis, não há outra maneira de ser 
livres. Não se apeguem ao que acontece, vivam-no ainda mais plenamente, e 
depois esqueçam-no. Não busque fixá-lo a sua história pessoal, a uma 
necessidade de compreensão ou de iluminação. Essa é a comunhão em si 
mesma, o apelo «mamãe» ainda uma vez, que é a mensagem, nada mais. 
 

Quanto mais vocês permanecerem simples, mais fácil é, quanto mais vocês 
fazem apelo ao seu mental, mesmo que vocês vivam realmente contatos 
transpessoais, transdimensionais, na natureza, em sua cama, pouco importa, 
não há história para contar, há simplesmente que acolher, simplesmente que 
ser transparentes e espontâneos. E mesmo depois da experiência, não busquem 
ligar isso à sua pessoa, à sua história. Mergulhem-se no momento, se vocês 
querem ir ao passado, rememorem o que foi vivido naquele momento, mas não 
façam intervir o mental para se agarrar à coisa porque aí, ela se afastará cada 
vez mais agora. Não há mais meia medida. Maria lhes disse, não há mais trégua. 
Portanto é preciso habituar-se, eu diria, mesmo com este corpo efêmero e esta 
consciência efêmera, a funcionar, se posso dizer, nas leis do Um, nas leis da 
Eternidade, no Amor, na Paz. 
 

Existe, quando isso se produz, efetivamente, e aí três vezes em vários anos de 
intervalo, é claro uma interrogação legítima, mas ultrapassem essa 
interrogação. Permaneçam simples e não busquem explicar com as palavras 
habituais. O mais importante, não é a explicação, é a própria comunhão. É claro 
que isso tem um sentido, claro que se é um Arcturiano que vem ver vocês à 
noite, isso não tem o mesmo significado que se for um Pleiadiano. Mas o 
significado não é importante, uma vez que você joga na Eternidade, e que 
mesmo que vocês tenham a impressão de não compreender, a compreensão já 
está inscrita em seu corpo de Eternidade. Mas se vocês debruçam sobre a 
compreensão mental, a explicação mental, vocês vão perder a explicação da 
Luz. Vocês não podem encontrar a explicação vocês mesmos, por si mesmos, 
vocês só podem viver cada vez mais inteiramente e cada vez mais de maneira 
física, palpável se posso dizer. Mas não busquem funcionar como antes, por 
assim dizer.  
 

Continuemos. 
 
 

Pergunta: desde alguns dias, ao acordar, eu escuto o meu primeiro 
nome. O que é? 
 

A mesma coisa. E vocês vão ser cada vez mais numerosos a escutar o seu 
primeiro nome, palavras, discursos, a ver coisas. Portanto é perfeitamente 
normal. Mas respeitem esta regra, se vocês querem que isso se passe de modo 
cada vez mais intenso, cada vez mais espontâneo e cada vez mais palpável, 
resistam à tentação de querer atribuir isso a tal ser ou a tal circunstância. Tudo 
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isso vai se esclarecer por si mesmo e não por seu esforço intelectual, certamente 
não. E portanto aí eu respondo exatamente a mesma coisa, qualquer que seja o 
contato.  
 
 

Pergunta: nas escolas, nós temos um público cada vez mais 
espontâneo e no jogo. No entanto, não é fácil gerir um grupo ... 
Você tem algum conselho em relação a isso? 
 

Se fosse no tempo antigo do meu tempo, eu lhe teria dito para pegar a régua de 
madeira e golpear as pontas dos dedos deles, mas isso não se faz mais, parece 
hein? Não se pode martirizar os pobres alunos ou esses pobres escolares. Assim 
não, contente-se em ser você mesmo, em ultrapassar o papel de professor, e 
mesmo em relação aos estudantes, a esses alunos, coloque-se no coração, e você 
verá que as coisas mudarão. Você não tem mesmo que apelar para a régua de 
madeira, você não tem mesmo que pedir silêncio ou pedir calma, isso se fará 
automaticamente. E isso é válido, como Maria lhes disse, em todas as 
circunstâncias, mesmo nas circunstâncias que lhes podem parecer, do ponto de 
vista pessoal, as mais terríveis, as mais dramáticas, para vocês ou ao seu redor. 
 

Pouco importa, esqueçam isso. Não para não vê-lo mas justamente para ver 
tudo muito bem, ou seja atravessar isso e colocar-se no coração, sem qualquer 
intenção, sem qualquer pensamento. Vocês coloquem a sua consciência no 
coração; naquele momento, o Manto Azul da Graça  estará presente e naquele 
momento, tudo o que podia parecer difícil para a pessoa vai se transmutar. 
Vocês não têm que agir por ato de vontade, vocês não têm que agir por ato de 
compreensão, vocês não têm que agir por ato de poder, vocês têm que agir por 
um ato de Amor – e o Amor é a única força que se vai tornar eficaz neste 
mundo. Isso vai mudá-los estranhamente, durante esses tempos do Advento já, 
antes mesmo que Maria, chame vocês, de modo coletivo. 
 

Porque nós lhes dissemos, que nós estamos todos ao redor de vocês, nós 
estamos o mais próximo de vocês. Nós não estamos ao redor do Sol agora, nós 
estamos em sua atmosfera, por toda parte. Não há um lugar na Terra em que 
nós não estejamos, mas nós esperamos o momento certo, afim de nos 
revelarmos de uma só vez, todos ao redor da Terra. Mas isso, vocês sabem, nós 
esperamos as Trombetas, nós esperamos a visibilidade de Nibiru, e nós 
esperamos o Apelo de Maria, exatamente como vocês. Maria também, ela 
espera, nós todos estamos à espera, mas essa não é uma espera febril, é uma 
espera de alegria. 
 

E se vocês se colocam no coração, mesmo nas circunstâncias que lhes parecem 
as mais afastadas de seu coração, é nesses momentos… porque o coração, ele é 
permanente, ele não tem que flutuar, portanto é preciso começar a fazer a 
aprendizagem, se posso dizer, Alegria perpétua, permanente. E que melhor 
oportunidade pode existir do que os momentos em que vocês se sentem 
doentes, desestabilizados ou contrariados? Porque se é unicamente para viver 
esse Amor quando nós nos encontramos ou quando vocês meditam, para que 



106 
 

serve isso? Acabou tudo isso. O mais importante, é como vocês se comportam, 
como vocês vivem cada olhar que vocês levam sobre o mundo, como vocês 
vivem cada elemento que lhes vem perturbar, quer seja de seu corpo, de suas 
relações sejam elas quais forem? É preciso habituar-se a isso, e é preciso 
desenvolvê-lo. E vocês verão, como disse Maria, que isso será cada vez mais 
fácil. Mas para isso, por causa da vibração da consciência atual de maneira 
coletiva, vocês não têm necessidade de ter os velhos reflexos de compreender, 
de analisar, de se agarrar a algo. Vocês devem ser, e isso foi explicado há vários 
meses, cada vez mais espontâneos. Vocês não podem ser espontâneos e estar 
refletindo, isso não é possível, o cérebro ele não pode fazer isso. É um ou outro, 
e assim será cada vez mais ou um ou outro. 
 

Deixem a inteligência do coração permitir-lhes viver uma vida leve, simples e 
luminosa. Contentem-se em corrigir o que está mal, se posso dizer, nos 
momentos em que vocês estão desestabilizados, porque é aí que estão as 
maiores oportunidades de vocês serem vocês mesmos, em definitivo, quaisquer 
que sejam as circunstâncias, qualquer que seja o estado de seu corpo. 
 

Continue. 
 
 

Pergunta: eu tenho nevralgias dentárias, sem localização precisa. 
Será uma manifestação do Fogo Ígneo? 
 

O Fogo Ígneo pode estar ligado a isso. O Fogo Ígneo ilumina tudo, o Fogo Ígneo 
pode dar-lhes estados infecciosos, ENT e pulmonares, sobretudo quando esteve 
sobre as Portas Unidade e AL. Da mesma forma, quando o Fogo Ígneo chega 
sobre as Estrelas Atração-Repulsão, obviamente, tudo o que está situado no 
rosto pode reagir. Portanto é às vezes efetivamente o Fogo Ígneo, mas que vem 
iluminar o que acontece, na ocorrência para essa irmã, creio eu, em sua boca. 
Portanto aí, nesse caso, é preciso ir ver o dentista, mesmo se tratando do Fogo 
Ígneo. Hein, nós jamais dissemos que era necessário suportar essa iluminação 
sem agir sobre sua saúde, é claro, por vezes é necessário. Aí, é uma ação sobre o 
efêmero mas que não põe nada em causa no âmbito de sua consciência eterna, 
certo? 
 

Portanto aí, quando o Fogo Ígneo chega a certos lugares, e isso foi dito, ele pode 
fazer com que apareçam diferentes sintomas, diferentes problemas, sim, 
perfeitamente. Mas naquele momento, mesmo que esteja ligado ao Fogo Ígneo, 
há necessariamente algo embaixo a regular. Tudo o que estava ligado às 
infecções pulmonares, ENT, a partir do Fogo Ígneo chega de maneira coletiva 
sobre a Merkabah da Terra, no âmbito da zona que vocês chamam de peito e a 
garganta, claro que há coisas que se eliminam nesse nível aí, mas vocês não têm 
necessidade, ao contrário de antes, não mais, de querer explicá-las ou 
compreendê-las. Agradeçam antes o Fogo Ígneo por ter desencadeado isso e 
tratem isso como se deve, como vocês costumam, pelos cristais, pelos remédios 
homeopáticos, pelos antibióticos, por tudo o que vocês costumam fazer. Mas 
não interfiram com sua psique, com sua consciência sobre o que acontece. 
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Então veja só, a resposta é dupla: sim é o Fogo Ígneo, mas isso quer dizer 
também que há algo por baixo que é preciso tratar, entenda-se organicamente, 
hein? Eu não falo de psiquismo, aí, eu falo do corpo, sobretudo quando são 
manifestações psíquicas. Lembrem-se que nesse momento, uma vez que Maria 
falou com vocês – alguns dias antes, isso começou, mas acima de tudo está 
muito claro agora – os laços, os apegos, as amarras da consciência do corpo 
desaparecem, e isso é normal, o Apelo de Maria está à sua porta. Vejam vocês, 
tivemos testemunhos de irmãs há pouco, já tivemos três, quer sejam sentidos 
ou chamadas pelo seu primeiro nome, seja uma voz que diz «mamãe» ; isso é 
uma coisa. As consequências sobre seu corpo, é claro que é mais agradável do 
que não ter uma dor, um estado infeccioso ou um sofrimento do corpo para 
vivê-lo, mas se vocês têm um sofrimento, empreguem os meios que vocês têm a 
sua disposição, que vocês conhecem, mas acima de tudo transcendam esse 
sofrimento. Não é somente pedir a cura, ou aos gnomos para curá-los, mesmo 
que eles possam fazê-lo de maneira cada vez mais evidente, mas também 
pertence a vocês deixar ir em relação a isso. Deixar ir não quer dizer abandonar, 
nesse caso é preciso ocupar-se do corpo é claro, mas não façam intervir o seu 
mental e as suas projeções, isso é fundamental. 
 

Continue. 
 
 

Pergunta: eu sinto um bloqueio, um ponto de dor no ponto KI-RIS-
TI nas costas. O que é isso e o que fazer para aliviar ou curar isso? 
 

Então é uma dor, mas não é necessariamente um bloqueio; é uma resistência, 
eu prefiro esse termo. É a iluminação do fogo ígneo que mostra a você. Mas KI-
RIS-TI, na altura das costas, é um ponto extremamente importante, é aí onde 
chegou o impulso Metatrônico, é aí onde chega o impulso do Cristo, as 
frequências vibratórias do Cristo entraram por aí. Miguel talvez os tenha 
transpassado o coração de trás para frente, ou de frente para trás, Metatron 
também pode fazê-lo. Portanto muito evidentemente, se você estiver 
incomodado com a dor, isso não quer dizer que haja um bloqueio mas você 
pode realmente fluidificar o fluxo vibral a esse nível, e vocês têm o cristal que 
corresponde a KI-RIS-TI, têm os óleos essenciais também, que são 
extraordinários em eficácia desde o instante em que vocês têm dor que está 
ligado ao Fogo Ígneo ou à ignição de uma Porta, sobretudo se é atrás de uma 
Porta. 
 

Então é claro, há inúmeros óleos essenciais para isso. Eu não vou falar-lhes de 
todos eles, e eu não seria capaz disso, mas vocês têm óleos essenciais que são 
muito conhecidos e que permitem fluidificar. Fluidificar o Ar por exemplo, é 
muito simples, é o Eucalyptus globulus; fluidificar a Terra, é o alecrim; 
fluidificar o Fogo, é a lavanda, a lavandula, a verdadeira, etc., etc., porque cada 
óleo essencial vai agir sobre um dado elemento. Assim isso é muito simples, 
vocês veem. Vocês podem encontrar isso sozinhos como nos grandes meios 
técnicos modernos, em suas mídias, nos livros. 
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E efetivamente, mesmo as suas mãos, e eu lembro a vocês, aliás, que em uma 
das formas de ioga que lhes foi dada por Um Amigo, havia as mãos que eram 
postas na horizontal por exemplo sobre as portas laterais do peito, em frente, 
no Ioga da Unidade. Aí hoje também. Bom, pôr a mão sobre KI-RIS-TI, não é 
evidente nas costas, hein, mas sobre as Portas anteriores, é extremamente fácil. 
Ponham suas mãos, divirtam-se em pôr a suas palmas da mão sobre as Portas, 
duas a duas, quaisquer que sejam as Portas, e vocês verão o que isso 
desencadeia. Isso é extremamente potente. 
 

A partir do momento em que vocês levam a sua consciência sobre uma Porta, 
mesmo que vocês não saibam o que isso é, mesmo que vocês não se lembrem 
mais do nome, mesmo que vocês não se lembrem mais da função que está 
ligada às Estrelas, pouco importa, o seu corpo fala, o seu corpo se expressa. A 
Luz vibral se expressa através de seu corpo, então sirvam-se de suas mãos. 
Ponham as mãos sobre as Portas, façam a tentativa, vocês verão, e vocês ficarão 
surpresos. Então os cristais, as mãos, os óleos essenciais, os remédios 
homeopáticos, se quiserem, que correspondem a essas Portas também, que 
existem, mas ainda uma vez vão em direção à simplicidade – em relação a esses 
mecanismos vibratórios eu falo hein, é claro. 
 

Vamos, continue. 
 
 

Pergunta: você falou dos óleos essenciais para fluidificar o Ar, a 
Terra e oFogo. O que é para a Água? 
 

Então para a Água, vocês têm vários óleos essenciais. Vocês têm o absoluto de 
mimosa, vocês têm a Palma rosa, vocês têm o Ravensara, vocês têm dezenas de 
outros, não é? Mas não é questão de fazer um curso sobre os óleos essenciais; 
façam suas tentativas por si mesmos, vocês não arriscam nada. Se vocês têm 
vários óleos essenciais em casa, ponham um óleo essencial sobre uma Porta. 
Ponham nela um outro depois, vocês vão ver bem o que se desdobra, e vocês 
ficarão surpresos em ver o que acontece, de resto. Vocês sentirão os circuitos de 
seu corpo de Existência, não o Fogo Ígneo, sobre os pilares laterais, mas vocês 
sentirão os circuitos que estão ligados ao seu corpo de Existência e que unem, 
eu diria, as Portas anteriores com as Portas que estão atrás. 
 

Se por exemplo eu tomo a questão precedente, as irmãs se queixavam de dores 
em KI-RIS-TI. Vocês estão no âmbito do Ar ou do Fogo – isso depende dos 
referenciais, no nível do coração –, peguem o óleo essencial do Ar ou do Fogo, 
ponham uma gota sobre o chacra do coração na frente e uma gota atrás sobre 
KI-RIS-TI, e não haverá mais nenhum problema. E isso vai se resolver também 
com uma iluminação que vocês tinham talvez pedido intelectualmente, aí está a 
Luz que lhes vai responder, além do efeito. 
 

Vamos, podemos continuar. 
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Pergunta: algumas pessoas, quando de meditações, no sono ou 
outro, têm o corpo que se agita, com sobressaltos. O que você pode 
dizer disso? 
 

É o tremor do efêmero. Como a Terra e o sistema solar se mexem por toda 
parte, o seu corpo pode fazer a mesma coisa. Isso não quer dizer que há uma 
anomalia, hein, não é, como vocês chamam a isso, um tremor médico, não são 
doenças como a coreia, isso não tem nada a ver. São descargas de Luz, é o ajuste 
entre o efêmero e o Eterno que desencadeia isso. De uma vez, o corpo bufa, de 
uma vez há a cabeça que sai ou um membro que sai, e além disso vocês cheiram 
para muitos, durante esse período do mês de dezembro, o fato de se ter 
vertigens, ou de ficar instáveis, porque a sua consciência se expande. E porque 
também essa consciência não está mais ligada de maneira formal ao corpo 
físico. 
 

Quando Bidi lhes dizia que vocês não eram esse corpo, aí vocês o estão vivendo, 
mesmo que o corpo se manifeste. A sua consciência não está mais tão 
perfeitamente imbricada, por assim dizer, com a consciência do corpo. E 
portanto na verdade há reajustes que se fazem, eles podem ser feitos pelo Fogo 
Ígneo na altura das Portas, dos pilares da Merkabah, eles podem ser feitos 
também sobre coisas assim, ou seja os movimentos do corpo. 
 

Aí também, nesse caso, vivam-no quando isso se produz, e simplesmente 
ponham-se no coração. O Manto Azul de Maria estará aí e naquele momento 
vocês verão bem quais são os efeitos. Vão até os gnomos, vocês sabem que eles 
trabalham sobre a matéria, e eles trabalham cada vez mais materialmente, se 
posso dizer; os elfos também, e os dragões também. 
 

Vamos, continue. 
 
 

Pergunta: os orgasmos espontâneos, repetidos, eles têm relação 
com a instalação do Fogo Ígneo? 
 

Então como antes, se são as Portas que estão situadas nas pregas da virilha, 
Precisão e Profundidade, sim. Mas se o Fogo Ígneo desencadeia isso, isso quer 
dizer que nesse nível, há uma ferida que não foi eliminada. Aí também não 
reflitam sobre o sentido da ferida, contente-se em viver o que você vive e ponha-
se no coração, é tudo. Mas é claro, da mesma forma que a Onda de Vida podia 
desencadear, e sobretudo com o gênero feminino, os orgasmos… muito mais do 
que com os homens porque o orgasmo, para o homem, ele não nasce nos órgãos 
genitais, ele nasce nos pés, hein. Isso parece bizarro de dizer mas quando se diz 
«É o pé», é efetivamente o pé. E isso não é por acaso, não é uma imagem, é a 
realidade. Aqueles de vocês, irmãos, que abriram as Coroas radiantes, que 
viveram a Onda de Vida ou o Canal Mariano, vejam bem que a química do ato 
sexual não é de todo mais a mesma, porque o nascimento do orgasmo não se faz 
no âmbito dos órgãos genitais mas ele se faz na altura dos pés, e isso é normal. 
Portanto em quem vive, não sei se é um irmão ou uma irmã, aliás… 
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Pergunta: não ficou precisado. 
 

Tendo em vista a intensidade dos orgasmos que se produzem, é certamente 
uma irmã antes a um homem. Assim se para uma mulher isso se produz, não 
quer dizer que se vai procurar do meio dia às quatorze horas, qual é a ferida, o 
que falta? Pelo contrário, regozije-se, se posso dizer-lhe, em ter esses orgasmos 
em profusão, porque são orgasmos divinos, eles não estão ligados a um homem. 
 

O êxtase, é o quê? É uma forma de orgasmo que toma o coração. Vocês sabem 
que chamamos a sexualidade de «a pequena morte». Porque será que há tanto… 
na humanidade, essa sexualidade foi tão buscada ou impedida. As religiões, 
claro, mas sobretudo porque aqueles que os confinaram, que nos confinaram, 
sabiam pertinentemente que o ato sexual, nos mundos livres, não necessita de 
órgãos genitais. Porque a partir da 5.a dimensão, vocês não têm nem pênis nem 
sexo feminino, não é, mas no entanto há um ato de encontro que é um ato 
sexual, no nível do efeito, mas não há órgãos genitais. E no entanto é o mesmo 
processo, ele nasce no mesmo lugar: nos pés, ou no baixo ventre quando há 
uma polaridade feminina. Portanto é isso o que é para viver e para atravessar, 
sem parar, sem refletir. Ponham-se no coração naquele momento, e se ainda 
houver mais orgasmos, pois bem aproveitem-nos. 
 

Vamos, continue. 
 
 

Pergunta: foi-me proposto trabalhar em um workshop de 
fabricação de gerador de plasma segundo as descobertas de Keshe. 
É para produzir, com esse método, eletricidade, dos deslocamentos 
no espaço mas também para curar, para reparar o DNA. Será uma 
energia compatível com os elementos em ação, dentre as quais o 
Fogo Ígneo? 
 

Enquanto houver eletricidade sim, mas isso não vai durar. Porque esse aparelho 
de plasma, como todos os aparelhos que se chamam «energia livre», devem 
necessariamente ser alimentados de uma maneira ou de outra, já por uma 
corrente para fazê-lo girar. E se não houver mais corrente, você faz o quê de sua 
máquina? Eu lhes assinalo, e eu já falei nisso por repetidas vezes, que no 
momento da visibilidade de Nibiru, não haverá mais sequer um sinal de 
eletricidade sobre esta terra. Portanto se for um equipamento que seja 
supostamente para curá-los, bah porque não, mas cuidado, neste período onde 
a Liberdade se apresenta a vocês, para não criar modelos de confinamento 
através da eletricidade. 
 

Porque a eletricidade, ela é abundante sobre a terra. Eu não falo da eletricidade 
que vocês fabricam, eu falo das radiações que tocaram a terra, radiações que são 
emitidas a partir do núcleo; é a eletricidade. São radiações tão exóticas que 
começam a aumentar, radiações gama. Agora, eu não conheço essa tecnologia 
de forma precisa mas é verdade que muitos irmãos e irmãs descobrem hoje, ou 
inventam eu diria, aparelhos que poderiam ser a panaceia universal, para 
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aquecer-se, para se curar. Isso torna tudo em um, vocês sabem. Cuidado 
também para não cometer erros quanto a suas publicidades um pouco 
específicas. 
 

A geração de energia elétrica logo não será mais um problema porque o fogo 
elétrico, que é o fogo vital, que foi desenvolvido desde mais de cem anos sobre 
esta terra, é exatamente o oposto do Fogo vibral. O confinamento, vocês o 
vivem também através das tecnologias, a dependência que vocês têm, alguns de 
vocês, através da imagem, através também do som. Vocês sabem muito bem 
que os seus aparelhos tecnológicos, e aliás um Ancião, que nunca lhes falou 
mas, em sua encarnação, havia falado da besta binária, havia falado do 
princípio de Lúcifer e de Ahriman; vocês estão nessa época. O satanismo se 
estende cada vez mais sobre a Terra, à medida que a Luz se estende ela também, 
porque tudo isso deve ser visto. Portanto não caiam em armadilhas com 
tecnologias ditas de energia livre, e que são alimentadas por corrente 
sobretudo, hein, porque é um pouco paradoxal falar de energia livre, claro que 
para produzir mais do que o que vocês consomem, mas que necessita da 
eletricidade de início. 
 

A verdadeira energia livre, ela não está aí, ela nunca estará aqui. Ela está no 
coração e somente no coração. Para deslocar-se nas outras dimensões, você não 
necessita de um veículo diferente de seu corpo de Existência, isso é tudo. O 
pensamento é a tecnologia, mas não o pensamento tal como vocês o conhecem 
aqui mas o pensamento livre, ou seja o Verbo. Agora há necessariamente, neste 
período revelações, assim como as forças involutivas, satânicas, que estão cada 
vez mais presentes – isso, eu não necessito fazer-lhes um desenho, vocês o veem 
por toda parte todos os dias, hein – a Luz também. E tudo isso se instala ao 
mesmo tempo, compartilhados mesmos espaços e é, eu retorno ao que eu dizia 
já desde muito tempo, as duas humanidades. Não há qualquer elitismo aí 
dentro, há simplesmente polos de interesse da consciência que são 
profundamente diferentes, e que fazem parte da Liberdade. 
 

Mas logo vocês não terão mais necessidade de seus telefones, hein, vocês vão 
comunicar-se, nos Círculo de Fogo e depois do Apelo de Maria, de maneira 
telepática, malgrado ainda a presença do corpo para alguns de vocês. Mas não 
contem com suas tecnologias elétricas sejam elas quais forem, num futuro 
muito próximo. É o coração que os deve aquecer, é o coração que os deve 
iluminar – e eu não falo simbolicamente, eu falo real e concretamente, e vocês 
verão que esse será o caso depois do Apelo de Maria. Ao retornar da estase, 
onde vocês estiverem, vocês a verão, essa Luz, vocês verão o seu corpo de Luz, 
seu corpo de Existência, vocês verão a emanação de Luz de seu coração. E a 
energia, ela está aí, ela é gratuita essa Luz. Ela não pode pechinchar, ela está aí, 
em abundância. Além do mais vocês a percebem através dos diferentes 
sintomas que vocês vivem em seu peito, quer seja o chacra do coração, a Coroa 
radiante do coração, e Coração Ascensional, pouco importa, ou o Fogo Ígneo no 
peito também agora. 
 

Vamos, continue. 
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Pergunta: a Terra é aberta nos dois polos, e se sim, por que isso é 
ocultado? 
 

Mas porque é muito importante para esconder de todos os terráqueos – eu não 
falo de nós mas daqueles que os controlam. Eles fizeram de tudo, durante dois 
séculos eu diria, para desviá-los da verdade, ocupando-os, distraindo-os, 
criando a sociedade moderna como se diz, mas tudo isso são estratégias, eu 
diria, de alienação. Vocês o verão bem, que mesmo a liberdade exterior existe 
cada vez menos. Quanto mais a sociedade progride,em meio à tecnologia, mais 
o satanismo se desvela, mais vocês são confinados, literalmente, por leis, pelos 
hábitos; não há qualquer liberdade no mundo ocidental. Claro que, havia o 
conforto, vocês não tinham que ir encher baldes de água, bastava girar uma 
torneira, eu já disse isso, é claro que vocês pressionam um botão, há Luz, mas 
será que é isso o essencial? Certamente não. 
 

Sempre houve irmãos e irmãs, mesmo nos tempos mais antigos onde não havia 
eletricidade nem qualquer conforto, que viviam o que eles eram em verdade. 
Ora todas essas ferramentas maravilhosas de comunicação, de troca, que lhes 
facilitam a vida em todos os níveis, desviam-nos ainda e, sobretudo hoje, de sua 
eternidade, e irão desviá-los cada vez mais de maneira visível e vívida da 
Verdade. Em dado momento, vocês não vão aguentar ter um aparelho 
eletrônico mesmo ao seu lado, em seu bolso. Isso, é muito para logo. 
 

Todas essas tecnologias são destinadas a facilitar o efêmero. Isso não quer dizer 
que a tecnologia seja satânica, salvo neste mundo; nos mundos confinados, sim. 
É isso o que esse Melquisedeque que quase não lhes falou chamou de besta 
binária, é a eletrônica e nenhuma outra. Além disso vocês poderão fazer jogos 
de palavras entre eletricidade e eletrônica, isso bem quer dizer o que isso quer 
dizer. Bom, ninguém compreendeu, isso não é grave. 
 
 

Pergunta: a pergunta era para saber se a Terra é aberta nos dois 
polos. 
 

Ela é aberta e é claro, desde sempre. 
 
 

Pergunta: você pode desenvolver? 
 

Desenvolver o quê? 
 
 

Pergunta: em relação a essa abertura nos dois polos. 
 

Mas ela é constante, os cientistas o sabem desde sempre. Eles o esconderam de 
vocês, eu não compreendo bem. Os polos sempre foram abertos, é por aí que 
penetram as radiações. Vejam bem que as auroras boreais se manifestam o mais 
próximo dos polos porque é sobre esse eixo falsificado, no nível dos polos, que 
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penetra a eletricidade, os fótons. É pelos polos que isso se produz. E os polos 
que estão deslocados, aliás, no âmbito magnético, de vários milhares de 
quilômetros agora, hein. 
 

Lembro a vocês que os polos, isso é o que se chama de eixo de rotação da Terra, 
que é o eixo falsificado. Portanto a abertura dos polos não lhes foi escondida, 
vocês leem não importa que obra de astrofísica e vocês verão que é uma 
realidade. Além disso a Terra está aberta por toda parte agora, hein, não há 
mais camadas isolantes, eu lhes digo a cada vez, resta na verdade um filme 
extremamente fino. Sem isso, nós jamais teríamos podido descer até vocês e 
jamais os povos extraterrestres ou Maria, ou outras irmãs, teriam podido 
aproximar-se assim tão de perto, em seu sono por exemplo, ou em seus passeios 
na natureza, com os povos da natureza. Portanto não é uma anomalia, é uma 
realidade desde sempre. Agora eu não sei de qual abertura ela fala. 
 
 

Pergunta: talvez a abertura em relação com Agarta ou o 
Intraterra? 
 

O Intraterra, não o penetramos pelos polos, mesmo que haja cidades 
intraterrenas que sejam habitadas na altura dos dois polos. As entradas para 
Agarta, elas estão na América latina, elas estão no deserto de Gobi, elas estão 
em múltiplos lugares onde há portais interdimensionais ou intraterrestres – as 
portas das estrelas, isso se chama –, vocês as têm no México, claro. 
 

Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: a Lua é um astro ou um satélite artificial? Os humanos 
foram realmente à Lua ou isso foi uma representação? 
 

A Lua tem energias muito específicas mas não é um planeta. Portanto ela é 
artificial no sentido em que isso foi trazido nesse nível quando dos últimos 
cataclismos antes da Atlântida, portanto isso é bem anterior a 50 000 anos. A 
Lua sempre esteve aí, mas ela faz parte efetivamente do confinamento. Vocês 
sabem que os corpos planetários, ou os rochedos mesmo, os meteoritos, os 
asteroides, são modificados em seu movimento por Nibiru. Vocês veem bem o 
número de meteoritos que explodem em seus céus, ou que passam, ou que 
tocam a terra agora. Houve vários desde alguns meses. Então quando é 
pequeno, bem isso perfura o telhado de uma casa ou não se sabe, mas quando 
isso vai ultrapassar vários metros, aí ninguém poderá ficar insensível a isso. Os 
efeitos serão mundiais, e não unicamente no local do impacto. 
 

Eu lhes disse há pouco que o seu corpo não estava mais ligado à consciência 
desde que o Fogo Ígneo subiu. A Terra, é exatamente a mesma coisa. Nós já lhes 
dissemos que Gaia já tinha a sua nova dimensão que estava criada, ela espera 
apenas abandonar seu velho manto para estar em seu novo manto. Assim há 
quem tenha dito há pouco, em uma das perguntas, que vocês vão deixar a Terra. 
Mas não são vocês que deixam a Terra, é a Terra quem os deixa, não é 
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exatamente a mesma coisa. Ela não pode mais servir de arquitetura aos mundos 
carbonados, é simples assim. Isso quer dizer que claro que a Terra, antes do 
confinamento, era um planeta sagrado, como todos os planetas sagrados 
criados pelos Mestres geneticistas de Sírius, onde a expressão da consciência 
era totalmente livre, mesmo no seio de uma forma aparentemente fixa que 
vocês chamam corpo físico. Isso remonta de muito longe, a milhões de anos. É a 
Lemúria, é a Hiperbórea. 
 

A pergunta era qual em relação a isso? 
 
 

Pergunta: sobre a Lua… 
 

A Lua, eu respondi. 
 
 

Pergunta: a Lua é um satélite artificial? 
 

É artificial porque ela foi trazida. 
 
 

Pergunta: os humanos foram realmente à Lua ou tudo foi um 
espetáculo?  
 

É um espetáculo. Há muitas embarcações que estão colocadas na Lua e mesmo 
as... como vocês dizem, não as naves mas as sondas, que foram em outros 
planetas, aliás, do sistema solar. Os materiais passam, mas os humanos não 
podem passar, e felizmente. Todo mundo deve viver o planeta grelha, sem 
qualquer exceção. 
 

Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: por que a Lua está presente nos contos ou nos sonhos de 
infância?  
 

Mas a Lua está presente porque ela faz parte de seu meio ambiente, muito 
simplesmente, de nosso meio ambiente. Todo mundo conhece os efeitos da Lua, 
e eu acho que Eriane, aliás, falou-lhes da diferença essencial entre a lua cheia e 
a lua nova, ou seja a luz do Sol refletida pela Lua ou a ausência de Lua. É claro 
que a Lua tem dois lados, um lado escuro e um lado iluminado. 
 

Claro que vocês podem ir à Lua, vocês não têm necessidade de um escafandro, 
da mesma forma que vocês podem ir ao Sol. Alguns de vocês o experimentaram, 
depois das Núpcias Celestes. A Lua está presente nas mesmas condições que 
vocês desenham as árvores, as flores, porque é um símbolo universal. Uma 
criança, ela desenha o Sol e seus raios e ela desenha a Lua. São os primeiros 
desenhos que ela faz depois de papai e mamãe, ela também faz a casa, porque 
são grandes arquétipos; a Lua, não enquanto um elemento trazido mas 
enquanto elemento refletor da Luz. 
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Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: Hórus o jovem… 
 

O que é Hórus o jovem? 
 
 

Pergunta: o filho de Ísis e Osíris… 
 

Por que há o Hórus o velho também? 
 
 

Pergunta: há vários Hórus. O filho de Ísis e Osíris… 
 

É a mitologia egípcia. 
 
 

Pergunta: Hórus o jovem teria podido dizer: « Eu e meu Pai somos 
Um ». Consequentemente, seria possível que Hórus e/ou Osíris seja 
o Cristo histórico?  
 

Eu não sei de onde isso saiu, né, mas é particularmente desviado. Que hajam 
mitos fundadores de todas as civilizações onde vocês encontram uma noção de 
um salvador, a noção de uma criança salva das águas, vocês o têm efetivamente 
no Antigo Testamento mas vocês os têm também nos escritos mais antigos, 
egípcios, sumérios, babilônios. E então? Será que isso quer dizer que… isso 
queria dizer, de maneira distorcida aí também, que aquele que escreveu isso 
queria dizer que o Cristo histórico nunca existiu e que isso, não passava de um 
pálida cópia do Egito, ou mais antigo, da Suméria. E é falso isso, é um desvio 
total. Que hajam grandes arquétipos nesse nível, sim, mas substituir Jesus 
Cristo por Hórus é uma heresia. Da mesma forma que eu sei que entre vocês, 
vocês têm os três IS. Então há Maria e há Ísis, e há os que fizeram um 
amálgama entre as duas. Mas por qual razão? Maria, é Míriam, Mariam não é, 
em linguagem original vibral suméria. Isso não tem nada a ver com Ísis.  
 

Por que vocês querem a qualquer preço fazer coincidir entidades diferentes no 
mesmo papel? Então, eu sei que há muitas mães que se tomam por divinas, que 
se chamam Mãe Ísis ou Maria Ísis. Mas é não importa o quê, são apenas 
correspondências. Tudo isso para chegar a dizer, através desses escritos 
distorcidos, que o Cristo histórico nunca existiu. Mas isso é contrário a todo 
ensinamento da Fraternidade dos Melquisedeques, é contrário ao que viveram 
todos os mestres, sejam eles orientais ou ocidentais, quer sejam sufis ou 
ocidentais. Vocês vêm, através de alguns escritos ou algumas crenças, negar o 
Cristo, uma vez que vocês lhe atribuem uma outra identidade, Hórus o jovem, 
esse aí.  
 

E percebam, que o Cristo, isso foi dito, é a matriz crística. Que haja um ser 
humano que carregou o Cristo, sim, mas vocês são todos Cristos, vocês são 



116 
 

todos Ki-Ris-Ti. Será no entanto que vocês são o Cristo histórico? Vocês têm a 
mesma frequência, a mesma vibração e a mesma consciência, cada vez mais, é 
tudo, mas não é preciso misturar as toalhas e os guardanapos, hein? 
 

Além do mais, quando vocês dizem «Maria Ísis», será que vocês realmente o 
viveram ou será que vocês só fazem relatar fofocas ou os escritos? É claro que o 
modelo de salvador, está presente na Bíblia, mas está presente no Egito, está 
presente em todas as tradições porque é uma mitologia, é uma vibração. Saiam 
da história e das pessoas, raciocinem, se vocês querem raciocinar, no vibral. 
Mas o salvador, ele esteve presente em todas as mitologias, sem qualquer 
exceção. Então ele vai se chamar Odin, ele vai se chamar de outro nome, 
segundo o período da História. Para os Maias vocês havia os que se chamavam 
os Viracocha, os deuses, mas tudo isso, naquele mundo lá, isso faz parte dos 
arquétipos, é tudo. Mas não misturem a História ou não atribuam a Nero o que 
é de César, desse jeito vocês misturam as vibrações e aí, fica muito mais 
confuso. 
 

Além disso, Ísis e IS-IS, não têm nada a ver. A simples pronúncia de Ísis e IS-IS 
não é a mesma vibração, nem a mesma consciência, nem a mesma energia. Nós 
lhes falamos na época do sumério primordial ou original, é exatamente a 
mesma coisa. Nós já lhes explicamos, por exemplo que as palavras que são 
empregadas na língua inglesa, por exemplo a lei do Um, a inversão dá United 
Nations, as Nações Unidas.  
 

Os Arcontes são muito fortes para travestir as palavras e travestir as formas 
também, não se deixem abusar por isso. E que importância isso tem, 
finalmente, nos processos ascensionais que vocês vivem? nenhuma. Na alegria, 
não há nem Maria, nem Ísis, nem o Cristo, nem Buda. Há a Alegria, há o Amor e 
esse Amor não é personificado nem personalizado, mesmo se efetivamente 
tenha havido circunstâncias históricas. E Maria, ela não lhes vem dizer: «Olá, 
sou eu Maria»; qualquer que seja o modo pelo qual ela se apresente, ela vem 
restabelecer a filiação. Ela não tem precisão de palavras para isso, nem de 
discurso.  
 

Portanto é muito diferente querer a qualquer preço supor uma história real, 
concreta,com a missão do Cristo que foi absolutamente extraordinária. Mas os 
Cristos, há em todos os sistemas solares. Desde que haja um mundo confinado 
há um Cristo, mas daí a fazer, como vocês dizem, uma amálgama é muito 
perigoso. Tentem, quando vocês pronunciam Ísis e IS-IS, vocês vão ver que o 
efeito vibratório não é nem um pouco o mesmo. Mas os fantoches têm feito isso 
por uma eternidade. 
 

Lembrem-se, eles não podem criar nada, eles só podem reproduzir e travestir. E 
vocês têm, eu estou perfeitamente ciente de que vocês têm cada vez mais obras, 
junto aos cientistas como por parte dos «espiritualistas», que negam a 
existência do Cristo – mas é catastrófico –, com argumentos de apoio. Mas 
vocês não podem dizer que o Cristo existiu ou não existiu enquanto vocês não o 
viveram por si mesmos, no interior. Não é ninguém mais do exterior que deva 
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lhes dizer: «o Cristo nunca existiu», ou «existiu», porque tanto uma quanto o 
outra das proposições não servem para nada, é preciso vivê-lo. E enquanto 
vocês não o tiverem vivido, vocês podem crer no Cristo ou não crer nele, isso 
não muda nada. O mesmo para Maria.  
 

Lembrem-se da armadilha do Si, os tournicoti-tournicota, ou seja 
querer representar-se em um papel ou em uma função. Há muitos irmãos e 
irmãs, depois dos anos 2012, que entraram nesses jogos que eu qualificaria de 
macabros, porque eles se tomam pela Mãe Divina, eles se tomam por uma 
Estrela, eles se esquecem de ser eles mesmos, e eles se esquecem de estar na 
Alegria e no Amor. Aliás, desde que haja identificação, mesmo se vocês tenham 
sido realmente uma personagem histórica importante, desde que vocês se unam 
a esse jogo, vocês não estão livres, vocês estão no orgulho, nada mais e nada 
menos.  
 

Um mestre, um verdadeiro mestre, jamais vai se apresentar como um mestre. 
Ele não precisa de palavras, ele não precisa de discursos, e eu já disse e eu já 
afirmei inúmeras vezes quando eu estava encarnado. Um mestre, ele não 
precisa usar roupas alaranjadas. Bem certo, eu usava branco mas porque era 
bonito, mas não havia um traje. O verdadeiro mestre, ele não precisa convencer 
ninguém, ele não precisa manipular, ele não precisa fazer discursos, ele é o que 
é. E o verdadeiro discípulo, é aquele que sente o mestre, mas ele não precisa que 
o mestre lhe diga que ele é um mestre, sobretudo não. 
 

Tudo isso, são armadilhas do orgulho espiritual, de querer identificar-se a tal 
função ou tal papel. Isso foi vivido com a Ilusão do Si por diversos irmãos e 
irmãs durante os anos 2014 e 2015, vocês não vão jogar novamente isso, de 
qualquer maneira. 
 

Então, outra pergunta.  
 
 

Pergunta: é possível que o personagem chamado Jesus tenha sido 
uma criação de sacerdotes na necessidade de energia, interessados 
em manter um controle sobre os seus seguidores ... 
 

É um delírio mental isso aí que você diz. Lembrem-se de todos os místicos que 
viveram o Cristo, as esposas do Cristo que testemunharam a vocês. Elas 
sonharam? Elas viveram a ilusão? O que é essa pergunta sem sentido? Por que 
querer se pendurar em circunstâncias históricas? Vocês se fazem perguntas 
sobre o Cristo? Mas sejam o Cristo, com o seu coração. O próprio Cristo havia 
dito: «Imitem-me». Doem-se a si mesmos, sacrifiquem-se, aí vocês serão um 
Cristo. Mas todos os místicos que viveram o Casamento Místico com o Cristo, a 
crucificação, os seres que têm estigmas, vocês acreditam realmente que eles 
inventaram isso? 
 

Vocês veem os perigos do mental, hoje, com a abertura tanto para a Luz quanto 
ao satanismo, o que isso pode desencadear? A gente se pode fazer abusar muito 
rapidamente quando a gente sai do coração. Portanto claro que eu sempre 
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respondo às perguntas mas eu os remeto cada vez mais a sua vivência interior, e 
não às suas crenças ou às suas suposições concernentes a um passado. Vocês 
não podem emitir uma opinião e ter a verdade quando vocês mesmos a vivem, 
quer dizer a paixão de Cristo. Depois, uma vez que vocês tenham vivido a paixão 
de Cristo, se vocês a vivem realmente, o que é que vocês têm a fazer com o 
Cristo histórico que esteja presente ou não. 
 

Então é preciso que vocês agora cada vez mais de verdade joguem fora para 
bem longe todas essas história mirabolantes, porque não há nada de simples aí 
dentro. Porque desde que vocês tenham esse gênero de questionamentos que os 
distanciam de sua vivência… quando são os sonhos, são sua vivência, quando 
são as vibrações, os problemas de saúde, é a sua vida, mas aí, essas perguntas, 
elas refletem o quê? A agitação do mental, nada mais nada menos. Por que o 
que isso vai mudar sobre a consciência de que o Cristo histórico tenha sido real 
ou então seja uma manipulação? Mas nada disso, a não ser mudar suas crenças, 
mas isso não vai mudar em nada a sua vida. Ora, enquanto vocês não tiverem 
vivido uma crença, enquanto vocês não a tiverem vivido em sua carne, isso 
permanece uma crença, isso permanece uma adesão a uma história. Mas ainda 
uma vez, isso faz parte da liberdade de alguns irmãos e irmãs.  
 

Mas eu chamo a atenção de todos para aqueles que realmente trazem essas 
perguntas. É a agitação do mental, porque não é por uma vivência, são crenças, 
em um caso como no outro, e vocês vão ver muito bem a diferença entre os 
questionamentos sobre os sonhos, sobre as Portas, sobre a vida, e as cogitações 
mentais que não importam nada neste período. Vocês não têm nada a construir 
agora, vocês não têm nada para crer, mesmo em mim, nem mesmo em Maria. 
Vocês devem cada vez mais apoiar-se no que vocês vivem, em todas as 
experiências que vocês conduzem, e desembaraçar-se das escrituras quaisquer 
que sejam elas, assim. Isso provoca uma confusão enorme, e sobretudo isso o 
mantém dentro do mental. 
 

Então, ainda há muitas perguntas desse tipo? Elas vêm de onde? 
 

Continuemos. 
 
 

Pergunta: o personagem do Cristo teria sido utilizado para a 
criação de uma nova religião? 
 

Mas o Cristo não tem nada a ver com as religiões. É claro que ele foi usado. 
Desde que há um mestre que chega sobre esta terra, ele é usado desde que 
morre. O que vocês acham que fez a Fraternidade Branca, se não foi usar meu 
nome e minha vida para redigir dogmas, regras, que não têm mais curso hoje. 
Elas permaneceram congeladas.  
 

Buda, é semelhante. Onde está o ensinamento do Buda original com todos esses 
budismos, que são travestidos da verdade? É parecido em todas as religiões, é o 
mesmo para todos os movimentos e todos os seres que vieram a esta terra. 
Desde que haja um ser, um mestre autêntico que chegue, quando ele morre, 
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acabou. Todo mundo se agarra a isso para fazer negócios. Negócio espiritual, 
turismo espiritual. Mesmo os Melquisedeques que se expressaram entre vocês, 
há uma utilização mercantil que é feita disso. 
 

Não existe nada além da experiência direta, e cada vez mais vocês irão dar-se 
conta agora, em um nível de nitidez que vocês não imaginam mesmo, porque 
logo vocês vão ver todas as crenças, todas as suposições que vocês emitiram 
sobre a História, e vocês vão ver como alguma coisa que os afasta de maneira 
cada vez mais intensa do instante presente. No instante presente, não há 
mestre, não há Cristo, não há História que ajude, há apenas a verdade do Fogo 
do Amor, e é tudo. O resto não tem qualquer razão de ser. Ora lembro a vocês 
que vocês saem da história, da pessoa e do mundo, e é ainda assim curioso que 
essas perguntas cheguem agora. 
 

Então continuemos com essas perguntas. 
 
 

Pergunta: foi dito que Irmão K foi Jesus. Se tivesse sido Hórus o 
velho, isso permitiria melhor compreender que ele se tinha 
recusado ser ofuscado por Maitreya aliás Yahvé… 
 

Bem então eu creio que vamos parar essas perguntas, porque aí vocês estão 
diante de alguém que está em seu mental há 300 000. Não é o mesmo que 300 
%, é mais do que isso. Esse é alguém que se afoga nas histórias e que espera 
encontrar a saída nas histórias. O que vocês têm que fazer se esse é Hórus o 
jovem, o velho, o Cristo histórico, Jesus ou outro? Será que isso lhes vai ajudar 
a viver o que vocês são? Certamente que não. Vocês vão ressaltar as bicicletas 
que não estavam mais em uso e pedalar como doidos. Isso não serve para nada. 
Tudo isso, é história, como dizia Bidi. Nenhuma dessas perguntas pode 
permitir-lhes ser o que vocês são, isso o afasta, portanto eu me recuso a 
responder a esse tipo de coisa, sobretudo agora. Isso devia ter sido em 2012, 
não me importo, mas aí, isso denota simplesmente, para esse irmão ou essa 
irmã, que ela é incapaz de viver o Cristo porque ela o busca no exterior.  
 

É o teor de suas perguntas que lhes mostra onde vocês estão. Então é claro, esse 
irmão ou essa irmã pode se revoltar dizendo que eu não respondo as perguntas. 
Não, eu não respondo, mas eu lhes digo simplesmente: aonde vocês vão com 
essas perguntas? O que vocês põe em jogo? Certamente não a Verdade. A 
Verdade, ela não está na História, ela está em seu coração. Ela não depende do 
Cristo ou de Buda, ela não depende de mim ou de Maria, mesmo que 
efetivamente haja circunstâncias históricas muito reais, mas se vocês são 
incapazes de vivê-lo em sua carne e em sua consciência, vocês podem ler todos 
os livros do mundo, vocês jamais terão resposta, e toda resposta exterior não 
será jamais uma resposta interior. 
 

Portanto, é claro que eu respondo as suas perguntas com grande alegria, com 
prazer, mesmo os sonhos. Observem as últimas vezes em que estivemos juntos, 
o número de sonhos em que tentei ajudá-los, mas alguém que põe esse tipo de 



120 
 

pergunta, não somente eu não posso ajudar mas ele não quer ser ajudado, ele 
está perdido na História, no passado. É alguém que duvida porque ele não vive 
as coisas, ele as vive com o mental. Vocês veem a diferença de todo modo, entre 
alguém que me vai falar de um sonho com o que ele vive no nível das Portas, 
dos encontros que ele faz, ou ser chamado por Maria, e esse gênero de 
perguntas, ainda assim. Eu adoraria que esse irmão ou essa irmã se dê conta da 
futilidade e da perda de tempo desse tipo de coisa hoje. Vocês estão na ascensão 
da Terra, vocês estão em seu processo ascensional. Nós lhe falamos do Fogo 
Ígneo – que é para viver –, e vocês nos trazem histórias mirabolantes com 
Hórus, Maria ou não sei mais o que ainda. 
 

Então eu não estou com raiva, mas ainda seria bom que o irmão ou a irmã 
esquecesse todas estas perguntas ... ainda qualquer resposta exterior não tem 
nenhuma utilidade para nada. É ainda alguém que tem uma espiritualidade 
voltada para fora. A única espiritualidade que vale a pena é o coração, e não os 
conhecimentos históricos. Vocês verão, no momento do Apelo de Maria, se isso 
lhes será de alguma ajuda para saber se era o jovem Hórus, Hórus o velho, o 
Cristo ou Buda. Eu não posso dizer mais. 
 

Então nós continuamos. 
 
 

Pergunta: a pergunta seguinte… 
 

Façamos, façamos, está muito bem. 
 
 

Pergunta: o conteúdo do livro de Urântia é verdadeiro ou ele é 
falsificado? É uma leitura válida? 
 

Não, absolutamente não. Isso faz parte da Ilusão luciferiana total na qual, nós 
sabemos, caem muitos irmãos e irmãs que tinham aberto as Coroas e que 
entraram na cosmogonia de Urântia, e sobretudo, tomando-se é claro por um 
grande avatar. Vocês os têm por toda parte em suas mídias sociais, e eles 
entram em parafuso pura e simplesmente. Eles necessitam identificar-se, eles 
não são eles mesmos. Eu lhes disse, o verdadeiro mestre, aquele que vive o 
coração, em verdade, não tem necessidade de qualquer história desse tipo. Ele 
precisa estar o mais próximo da vida, o mais próximo de uma ajuda como eu 
lhes trago hoje, como eu fazia quando estava encarnado. Nenhum 
conhecimento espiritual dessa natureza pode ajudá-los a ser livres. É um 
confinamento.  
 

É diferente por exemplo para a alquimia, porque a alquimia, vocês poriam em 
prática, mas tudo o que sai, dessa literatura New Age depois de 100 anos, desde 
os pseudo mestres ascensos, e aí eu ouço a palavra Maitreya, faz-me bem rir 
ainda disso, são crenças, e além disso não existem mais, então não se pode dizer 
que eles estão no astral ou no negativo. São egrégoras que foram destruídas no 
ano de 2010. Portanto, são pessoas que ainda se iludem com isso. Assim é 
verdade que fica mais bonito dizer Maitreya que dizer o Cristo, mas Maitreya 
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não quer dizer o Cristo, hein. Isso já tinha sido explicado, eu acho, pelo Arcanjo 
Anael, é Mestre Ya, ou seja Yaldébaoth. Isso realmente não tem nada a ver com 
o Cristo, histórico ou simbólico. 
 

Vamos continue, vamos nos divertir. 
 
 

Não há mais perguntas escritas. 
 

Então, passemos às perguntas orais. 
 
 

Pergunta: os efeitos violentos do Fogo Ígneo estão em proporção 
com as resistências? 
 

Nem sempre, isso também pode estar ligado à sua origem estelar ou a suas 
linhagens galácticas. Mas o mais frequente, efetivamente, é uma iluminação 
violenta, e quanto mais é violento, mais isso quer dizer que vocês ainda têm, 
não ilusões mas crenças as quais vocês não chegaram a se desfazer. «Ninguém 
pode entrar no Reino dos Céus se não se tornar como criança», isso foi dito e 
repetido. Se vocês têm a cabeça congestionada de conceitos, de crenças, de 
escrituras sejam elas quais forem, bah claro que o Fogo Ígneo virá queimar tudo 
isso, e isso pode ser muito doloroso, muito, muito doloroso. «Ninguém pode 
servir a dois mestres ao mesmo tempo». Hoje, vocês servem a Luz ou vocês 
servem a sua pessoa, mesmo através dos conhecimentos de Hórus o jovem, 
Hórus o velho e eu não sei qual mais. Isso, isso pertence à história. 
 

Então claro, se vocês têm vivido processos vibratórios durante todos esses anos, 
experiências místicas reais, e que hoje vocês se apegam a crenças, quaisquer 
que sejam elas, o Fogo Ígneo, vocês vão senti-lo passar, na consciência e no 
corpo. Sim, é claro. Mas ainda uma vez, não é um erro, não é o fato de ser 
culpado, é simplesmente o fato de não ver e de ainda serem embalados, por 
assim dizer, pela Ilusão – a ilusão do tempo, a ilusão da História, a ilusão desta 
dimensão –, ou seja que vocês têm medo, vocês têm necessidade de se pendurar 
a qualquer coisa que existe. O ponto de comparação não é o seu coração em 
seus diferentes estados, mas o ponto de comparação, é o seu coração em relação 
às histórias, ou às projeções no futuro, o que é pior. 
 

Portanto sim é claro que o Fogo Ígneo não participa de sutilezas, porque todo 
mundo deve vivê-lo, esse fogo Ígneo, ao mais tardar no momento do Apelo de 
Maria. Pois é, esse é o único modo de desencadear a ignição, por assim dizer, da 
Merkabah, e a passagem da consciência na Eternidade ou na a-
consciência.  Não é como um toque de varinha mágica. Vocês sabem que o 
medo da morte está inscrito desde que nós pomos os pés nesta terra. Aliás, se 
não houvesse o medo da morte, se todo mundo vivesse a Verdade, mas todo 
mundo se suicidaria imediatamente, no júbilo e na alegria. São as crenças que 
os mantêm no medo, as suas mas também aquelas da humanidade. Então no 
mais, com essas histórias agora de Cristo que era Hórus o jovem, Hórus o velho, 
e essa história de Maitreya-Cristo, é triste ainda assim.  
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Vocês estão na fase em que a Luz está em abundância e vocês têm irmãos e 
irmãs que continuam a se confinar em suas pequenas cogitações de onde não 
sairá nada. E além disso, nada pode sair disso. Lembrem-se, o Amor é uma 
vivência, o Fogo é uma vivência, o Amor incondicionado é uma vivência, o 
Absoluto é uma vivência. Não é qualquer coisa que se descreve com palavras. É 
claro que depois, se vocês forem poetas, vocês podem expressar poemas ou 
palavras, mas não se justifiquem assim, através dos dados passados, o que não é 
a realidade.  
 

Então sim, o Fogo Ígneo queima tudo, e é normal. Eu não lhes escondi nada, faz 
mais de dez anos que eu falo do planeta grelha. Nós jamais mentimos. Às vezes 
Anael dizia que a Luz podia estar equivocada. Sim, em sua compreensão, é 
equívoco, mas não na vibração que é emitida. 
 

Então nós continuamos. 
 
 

Pergunta: a dieta cetogênica a base de Krill ... 
 

O que é aquele troço ainda? 
 
 

Pergunta: Krill é um pequeno camarão sobre o qual você foi 
informado. 
 

Perfeitamente. Mas isso passa sobre a minha cabeça, esse troço, mas vamos lá. 
 
 

Pergunta: isso pode ajudar na Liberação e na Ressurreição ou é 
para o efêmero? 
 

E olhem só agora o Cristo-camarão. Observem, de Cristo a Krill, não está tão 
longe de qualquer modo. Mas isso não diz respeito a nada mais que o efêmero, 
claro. Porque vocês querem se privar do bem estar interior para viver o que é 
para viver? Isso diz respeito ao efêmero, no que é que a Eternidade poderia ser 
modificada por alguma estrutura efêmera? A Eternidade, ela é perfeita de toda 
eternidade, não é? É o Espírito. Portanto o Espírito não tem o que fazer desse 
óleo de Krill mas claro que para o efêmero, se vocês têm produtos que lhes são 
dados, que melhoram, mas consumam-nos. A menos que sejam masoquistas. 
Mesmo assim é mais agradável estar em um corpo que funciona do que em um 
corpo que não funciona. Mas no momento vindo, no momento do Apelo de 
Maria, hein, que vocês tenham sete anos ou paralisado de reumatismos, não 
muda nada, mas nada mesmo. 
 

Portanto todos esses troços aí, o Krill, é isso, o Cristo-Krill, isso concerne ao 
efêmero, o funcionamento da célula, o funcionamento da energia vital, as 
articulações, a circulação, tudo o que é útil para fazer funcionar este corpo 
efêmero. E eu acabo de lhes dizer, aliás, que o corpo de eternidade não está 
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mais ligado ao corpo efêmero, portanto como vocês querem agir sobre o corpo 
físico para encontrar a Liberdade? Jamais foi dito, isso. Vocês podem servir-se 
do corpo como um ressonador, com o Ioga da Unidade, com os óleos essenciais 
nas Portas ou nas Estrelas, sim é claro porque é uma interface. As Portas, nós 
lhes dissemos, são mini buracos negros, são vórtices, aí está onde a Luz se 
condensa, são os pontos de entrada da Luz.  
 

Então é certo que se vocês fumam três maços de cigarros por dia vocês vão 
sentir menos as energias, isso é certo, mas quais energias? O Fogo do Coração, 
observem Bidi, observem outros místicos, eles não eram vegetarianos. Havia até 
mesmo os que fumavam, havia os que bebiam, isso não perturbou em nada a 
consciência que eles eram no âmbito da Eternidade. Isso como que sombreou as 
perspectivas da consciência efêmera, mas é tudo. 
 

E nós todos cometemos esse erro, e eu o cometi também em minha vida, e 
todos, sem qualquer exceção, de crer que porque a energia circula, que se dá 
atenção a isso, àquilo, se é melhor. É melhor no sentido do efêmero mas não é 
isso que permite encontrar a Eternidade. O que permite encontrar a Eternidade 
e a instalação da Eternidade, é o sacrifício da história da pessoa, do 
personagem, é a dádiva do coração, e isso, não tem necessidade de ter um 
coração em perfeita saúde, é o Coração do Coração, é o coração sutil. E além 
disso, quantas experiências de morte iminente aconteceram seguidas 
justamente de uma parada cardíaca? Vejam vocês.  
 

Portanto todos estamos habituados a tentar estar bem de todas as formas 
possíveis, mas a dose de Luz, a revelação da Luz atual não tem o que fazer quer 
vocês tenham dez anos ou noventa anos, que vocês tenham câncer ou que vocês 
estejam em perfeita saúde. Mas ainda uma vez, é efetivamente mais agradável 
estar em boa saúde para viver o que é para viver, sobretudo quando as dores do 
corpo – falamos ainda a pouco, das Portas – podem traduzir efetivamente as 
resistências, claro. Mas não façam uma doença ou uma fixação como dissemos, 
hein?  
 

Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: quando uma irmã entra em uma vasta área ou num 
centro comercial, seus olhos se perturbam e quando ela sai, sua 
visão volta ao normal. O que isso quer dizer? 
 

Duas coisas. A primeira, que nas lojas como você diz, os shoppings, qual é a 
característica? É a eletricidade, é claro, mas pode-se também ver isso com uma 
outra resposta, ou seja que entrando no centro comercial, ela está em quê? No 
templo de Satã, nada mais nada menos. O comércio, em essência, é satânico. 
Observem o Cristo, ele quebrou os mercadores do templo. 
 

Assim, talvez como seus olhos são escurecidos para não ver essas coisas 
horríveis que existem nesse tipo de lugar, porque os demônios, é claro, eles 
estão lá onde há mais comércios. Falamos da ONU ainda a pouco, das Nações 
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Unidas, mas os templos do comércio são os lugares do culto satânico, nada mais 
nada menos. Isso, vocês ainda não veem. Essa irmã começa a vê-lo, além do 
mais ela não vê mais nada quando ela entra lá, mas tanto melhor. E além disso 
vocês todos sabem, a maioria de vocês, que quando vocês vão fazer compras, 
vocês não suportam ficar nos grandes supermercados, isso se torna para vocês 
cada vez mais intolerável; e é normal, está aí onde é rendido o culto a Satã, o 
comércio. E isso, isso lhes vai aparecer. Da mesma forma que existe quem 
espere Mamãe e que veem as presenças à noite, em breve vocês vão ver os 
demônios entrando em um centro comercial. 
 

Desde que existe comércio, o diabo está lá, eu não posso ser mais abrupto. É o 
templo do bezerro de ouro, é a necessidade de comercializar, a necessidade de 
enriquecer. Assim é claro Nós vamos o apresentar que como completamente o 
oposto, um meio, por exemplo para o telefone, de entrar em comunicação, de 
estar informados, igual para as roupas. Mas todas essas organizações das lojas – 
que só existiam havia muito pouco tempo na minha época, era o começo –, são 
nada além de templos de Satã, nada mais nada menos. E é normal que vocês se 
sintam muito mal, senão eu me inquietaria por vocês. Se vocês preferem 
passear em shoppings do que ir passear em meio as árvores, isso levanta 
questões assim mesmo. Eu não digo que essa irmã o faz, mas talvez como entre 
vocês há os que preferem ir arejar-se nos shoppings do que na natureza. Vocês 
se alimentam do que vocês são, e o alimento não é verdadeiramente o mesmo 
em um shopping como, é claro, em um vilarejo dos elfos. Eu acho que vocês se 
dão conta, vocês sentem isso. 
 

Assim por agora ela tem a visão borrada, mas garanto a vocês que em pouco 
tempo vocês terão algumas inquietações ao entrar nesses shoppings assim, 
porque vocês vão ver todos os demônios que estão lá. Vocês os verão 
verdadeiramente, não é uma invenção da imaginação, isso que eu digo. Da 
mesma forma que quando vocês veem, há algum tempo, as linhagens, as 
origens estelares, vocês podiam ver também as entidades de Luz ou da sombra 
que estavam presentes atrás de alguns irmãos e irmãs. Pois bem aí, vocês vão 
ver que nesses templos comerciais, só tem isso. Eles se nutrem disso.  
 

Vai chegar um ponto, que vocês não poderão mais suportar. Da mesma forma 
que alguns de vocês não suportam as ondas wi-fi ou as ondas elétricas, vocês 
verão que vocês não suportam mais se aproximar desse tipo de lugar, e mesmo 
do seu próprio telefone, porque não haverá mais véus, vocês sentirão 
diretamente o que se chama de os demônios que estão dentro de cada telefone. 
E eu não brinco quando digo isso. Então isso não quer dizer que é preciso jogar 
fora seu telefone agora, hein, sobretudo se vocês não o percebem, mas eu lhes 
garanto que a partir do momento que vocês o perceberem e que vocês virem o 
que há lá dentro, eu acho que vocês vão dar uma boa martelada no seu telefone. 
De todo modo ele não existirá mais quando houver os três dias, portanto… e eu 
diria mesmo que as Trombetas irão aparecer, há o risco de haver grandes, 
grandes problemas elétricos. 
 

Então outra pergunta. 
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E além disso vocês devem constatar, eu corto a palavra por dois segundos, 
qualquer que seja a sua idade, vocês não repararam que em alguns dias vocês 
veem claro como nunca e em outros dias parece que a visão se embaça, mesmo 
que vocês sejam jovens. E é normal, é exatamente esse mesmo processo que 
está se passando no âmbito dos órgãos dos sentidos. É melhor ouvir Mamãe do 
que ouvir um demônio que urra no seu ouvido, não, eu acho? Mas vocês verão, 
em muito pouco tempo, Você verá o que está por baixo do invisível.  
 

As linhas de predação, não há mais, nós lhes falamos das linha élficas, mas 
vocês vão ver também os demônios que estão na besta binária, que por agora 
vocês não os percebem e que... aquele que se chamou Rudolf Steiner falou disso 
bem antes da existência desses circuito eletrônicos. É Ahriman, é o 
transhumanismo do qual vocês são inundados sem parar, é o que é nomeado a 
teoria do gênero, «Eu sou um homem mas eu decido ser uma mulher». As leis 
naturais não são mais respeitadas, em tudo, em tudo, em tudo. Como na 
Atlântida, como quando da destruição da última Atlântida.  
 

Vocês estão exatamente no mesmo estado, mas tudo isso será revelado a vocês 
em seu corpo de carne antes do Apelo de Maria, e eu lhes lembro que os 
profetas disseram além disso que durante o Apelo de Maria, seria necessário 
fechar as janelas e tudo para que vocês não escutassem os demônios urrando do 
lado de fora. E não haverá mais véus naquele momento. Aliás, se possível, 
tentem não dormir por exemplo com um computador ligado ao seu lado, ou 
pior um telefone celular como vocês dizem, porque a besta binária, ela passa 
pelo eletrônico. Então, é claro que é útil para viver sua vida efêmera hoje, mas 
não se deixe enganar quando você o vir, de qualquer modo, bem, vocês verão 
bem que é a verdade. 
 

Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: profissionalmente, eu vou a centros comerciais. Esses 
lugares sendo ligados às forças de Satã, isso me remete também a 
mim mesmo. Que posicionamento ter quando eu vou a esses 
centros, não indo para comprar mas para estabelecer as coisas… 
 

… que permitem comprar. 
 
 

Pergunta: exatamente. Eu dou conselhos e isso que você acaba de 
dizer me remete a mim mesmo. Você tem um conselho para me dar? 
 

Meu irmão, cada um de vocês está em seu perfeito lugar. O fato de você 
trabalhar lá dentro não é inaceitável, não é algo que lhe vai condenar ou outro. 
É justamente para você o meio de ser remetido ao seu interior, como você disse. 
Portanto não tenha qualquer escrúpulo em bem ganhar sua vida em fazer isso, 
não é? Mas, não há nada a evitar, nem o diabo, nem Yaldebaoth, nem o mal, 
nem Satã. Vocês devem vê-lo, é tudo. Vocês são inatingíveis desde que vocês 
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estejam no coração. Vocês não podem ser seduzidos, não é possível. E mesmo 
no dia em que você vir os demônios, se o Apelo de Maria ainda não tiver sido 
lançado, você vai ver que há demônios que virão fazer-lhe cócegas, mas eles 
apenas passarão, eles nada poderão fazer desde que você permaneça no seu 
coração. Nenhum demônio, nenhum diabo, nenhum Arconte pode permanecer 
diante do coração, é impossível. Eles ficam aterrorizados pelo coração.  
 

Portanto não há qualquer ambiguidade em continuar a fazer o seu trabalho, 
mas talvez pelo fato de você ficar cada vez mais incomodado. Mas o fato de ficar 
incomodado não quer dizer que é preciso parar visto que você está muito 
exatamente no lugar certo, como todos e cada um, mas é nesse lugar hostil que 
você deve estabilizar o seu coração. E tão simples assim. E é muito mais fácil, 
isso foi explicado da última vez, em situações de sofrimento, em situações de 
penúria, em situações de guerra, reencontre o seu próprio coração, do que 
quando tudo vai bem no âmbito do efêmero. É uma constante para o ser 
humano, e além disso os psiquiatras, os psicólogos o sabem perfeitamente; é a 
capacidade de resiliência. 
 

Não é preciso acreditar que por vocês serem liberados viventes ou vocês 
estarem em êxtase, que isso os irá preservar das condições efêmeras deste 
mundo. O que vai ser preservado é a sua consciência, mas nunca foi dito que 
tudo o que era negatividade da dualidade iria se apagar. Pelo contrário, você o 
vão ver com mais sutileza, mais evidência, tanto em vocês como no exterior de 
vocês, não por julgar mas sim para demonstrar-lhes a vocês mesmos que isso 
nada pode, que isso não pode opor-se ao Amor.  
 

Mas na verdade, como você está em seu lugar certo, não se inquiete com isso 
mas simplesmente, quando talvez você se sentir mal, coloque-se no Coração do 
Coração, na Infinita Presença, no Manto mariano e você vai ver que isso vai se 
passar bem. Assim, o inconveniente, nos últimos tempos, é que isso você vai ser 
chamado a organizar de fato não vai funcionar, isso vai entrar em pane, porque 
haverá mais demônios para sustentá-los. 
 
 

Pergunta: é isso que acontece. 

  
Porque você será passado por aí. Então eu não sei o que o patrão vai pensar 
disso, mas não estamos lá ainda. Porque se por toda parte onde você é enviado, 
não houver mais consumidores e não houver mais informática, isso é bizarro. 
 
 

Pergunta: vamos ver. 
 

Perfeitamente. 
 
 

Pergunta: você havia dito a essa irmã da qual a visão se embaçava 
quando ela ia aos supermercados… não sei mais… 
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Isso também, isso lhes chega com frequência. Vocês estão em uma fase, e há o 
branco. 
 
 

Pergunta: você disse que esse eram lugares para evitar. 
 

Oh eu disse isso mas vocês são obrigados a fazer suas compras. 
 
 

Pergunta: eu vivo muito bem indo fazer compras porque eu amo 
todas as pessoas que estão lá. 
 

Bem, isso é o essencial. E então? 
 
 

Pergunta: não há riscos? 
 

Mas não há qualquer risco, eu disse. O risco, é principalmente para a 
informática e para o centro comercial, não é para você. 
 

Isso explica aliás, e vocês o veem cada vez mais, desde que vocês entram em 
ambientes carregados de eletricidade, e portanto de demônios, vocês se sentem 
esvaziados. Observem, antes vocês podiam passar horas nos supermercados e aí 
vocês podiam ir, e aí vocês não permanecem horas porque vocês estão 
literalmente esvaziados, aspirados, drenados, e esta é a verdade. 
 

A Luz vai para a Luz, os demônios vão para os demônios. O único lugar onde 
vocês estão realmente preservados, nem é em sua casa, é na natureza. É aí onde 
vocês se lavam, aí onde vocês são enxaguados, aí onde vocês são enxugados. 
 

Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: quando um animal doméstico morre, ele leva com ele 
uma carga emocional ou física de seu mestre? 
 

No momento atual, não, era verdadeiro antes. Antes da liberação da Terra, era 
perfeitamente verdadeiro. Aliás, havia um tipo de mimetismo entre a doença do 
mestre e a doença do animal doméstico. Hoje, vocês sabem, os animais ditos 
domésticos que morrem juntam-se aos planos evolutivos. Vocês são os 
criadores, para os animais domésticos que vocês têm, da chama eterna, e eles se 
encontram na maioria das vezes em processo de individualização nos mundos 
livres dos quais as formas correspondem às formas que eles tinham, se eles 
eram um gato, se eles eram um cão, um elefante, um cavalo, ou seja todos os 
animais domésticos ou próximos do homem. 
 

Portanto é diferente agora em relação há dez anos, por exemplo. Mas eles não 
levam nada, porque aqueles que têm a chance de se comunicar ou de ver seus 
animais que partiram, domésticos, e de entrar em contato com eles, vocês vão 
ver que eles são perfeitamente luminosos, que eles se mantêm de pé e que eles 
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guardam um pouco de sua fisionomia. Um gato permanece um gato, mas não é 
mais um gato de quatro patas, um cachorro permanece um cachorro mas não é 
mais um cachorro de quatro patas, não é mais um animal. 
 

Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: você podia desenvolver sobre o Face-a-Face dos 
animais? 
 

Não entendi nada. Eu falei do Face-a-Face animal, eu disse que… 
 
 

Pergunta: vocês havia dito que mesmo os animais deveriam viver 
seu Face-a-Face. 
 

Todos os reinos da natureza vivem seu Face-a-Face. Obviamente, o Face-a-Face 
para os povos da natureza não é da mesma natureza que o seu, porque eles já 
estão de toda eternidade na 5D neste mundo. O Face-a-Face animal, é a 
descoberta de seu Espírito, recém-adjunto à alma, e sua manifestação nas 
dimensões onde não há mais confinamento e onde sua vida não é mais uma 
paródia. É a Liberdade que lhes é dada, eis o que eu posso dizer.  
 

Assim o Face-a-Face, para os animais, vocês bem veem que os animais 
domésticos e os animais selvagens têm às vezes, nem sempre mas em certas 
ocasiões, comportamentos que não são mais habituais para uma certa espécie. 
Vocês veem bem que mesmo os seus animais domésticos mudam, neste 
momento, eles estão como que eliminando seus medos (os medos dos humanos, 
os medos dos barulhos), todos seus medos que os habitavam, como vocês. 
 

Então todos os animais, especialmente domésticos mas também selvagens, 
vivem essa ressurreição por assim dizer. É claro que é diferente, como para cada 
um de vocês; seu caminho, seu destino se posso dizer, e se há um, não é o 
mesmo, mas os processos que vocês vivem são comuns. É o mesmo para os 
animais. E eu não posso entrar mais em detalhes, isso nos levaria muito longe, 
mas a morte dos animais domésticos hoje é acompanhada de uma 
individualização da alma e vocês portanto se tornaram os criadores, como os 
Mestres geneticistas foram os criadores de seus próprios animais em 
Eternidade. Isso é que é magnífico.  
 

Em resumo, pode-se dizer que vocês são «Maria» de seu animal doméstico, e é 
perfeitamente verdadeiro. Vocês não criaram seu corpo, mas em seu ambiente, 
vocês acenderam a alma coletiva, e assim a individualização da alma ou a 
individualização, ou a própria adjunção do Espírito para alguns deles. Portanto 
esses animais, na maior parte do tempo, encontram-se em uma 3D unificada, 
antes de serem capazes de explorar, tanto quanto qualquer um, ser humano 
hoje, o conjunto das dimensões e o conjunto das criações. Assim, vocês são 
também co-criadores nesse nível. 
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Vamos, outra pergunta. 
 
 

É hora da pausa. 

  
Ah, é por isso que não há mais perguntas, é o estômago que ronca. 
 

Bem, e eu não lhes digo adeus uma vez que eu volto em não muito tempo. 
Restaurem-se bem e até breve. 
 
 

*** 
 
 

Tradução do Francês: Josiane Oliveira 
 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/o-m-aivanhov-qr-
partie-1-decembre-2016/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/o-m-aivanhov-qr-partie-1-decembre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/o-m-aivanhov-qr-partie-1-decembre-2016/
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O.M. AÏVANHOV - Q&R - Dezembro de 2016 - Parte 2 
 

Eh bem caros amigos nós podemos continuar seus questionamentos. Eu ainda 
tenho coisas a dizer, mas se não houver tempo de dizê-las, eu retornarei. Então 
caro amigo, vai. 
 
 

Questão : à noite, tenho sonhos desagradáveis. Dos quais não saio 
e se eu desperto, aquilo retorna depois. Você me aconselhou recitar 
o mantra Gayatri três vezes diante de um copo de água e bebê-la 
em seguida. Parei de fazê-lo, mas não sei como parar os sonhos. 
 

Então caro amigo, na questão que você coloca, é evidente que são sonhos 
desconfortáveis, como você o diz, e que retornam muitas vezes. O mais 
frequentemente, esse tipo de sonho não traduz sistematicamente um problema 
psicológico ou uma memória, mas traduz simplesmente um desequilíbrio ligado 
à alimentação da noite.Para não sonhar ou ter sonhos agradáveis, mas antes 
para não sonhar, é necessário tentar mudar o teu tipo de alimentação da noite. 
Frequentemente isso significa que sua alimentação da noite está muito pesada ; 
é necessário então torná-la mais leve e se possível diminuir a quantidade do que 
você absorve à noite, e também tomar alimentos de natureza mais leve que não 
necessitam de grandes esforços de digestão. Essa, é a primeira etapa. 
 

Eu, não tenho um mantra a te dar... posso também dizer que existem cristais 
que permitem sonhar de maneira agradável, isto é de transformar o teor de teus 
sonhos, e em particular as pedras que agem sobre o sono.  Em primeiro lugar 
você encontrará o quartzo rosa, mas você pode também tentar com algumas 
variedades de cristais de rocha que se chamam os diamantes de Herkimer – 
mas que existem também em outros países -, esse cristal muito brilhante, muito 
pequeno e biterminado permite ter sonhos, eu diria, um pouco mais elevados 
em vibrações, se você é alguém que usualmente sonha. 
 

Vocês são muitos a terem me interrogado sobre os sonhos que vocês vivem ; 
está muito bem porque isso me permite às vezes esclarecer, quando o posso, 
sobre certas situações.  Mas aí, no que você evoca, é sobretudo um problema 
ligado (e eu penso em todo caso), ao funcionamento fisiológico de seu corpo em 
vez de problemáticas de natureza psicológica ou memorial.  Não se trata de 
preocupações dos dias passados, mas como você o diz, uma espécie de 
mecanismo  recorrente com os sonhos... Então em geral você pode ter sonhos 
do tipo de perseguição, de combates, de fugas ; tudo isso está ligado ao 
metabolismo, e em particular no nível do fígado. 
 

Se é o caso, você observará que se você é despertado pelo seu sonho, é 
frequentemente entre uma hora e três/quatro horas da manhã, não antes e não 
depois. Se esse é o caso, eu posso afirmar que é verdadeiramente o que acabo de 
dizer.  Em todo caso você pode tentar uma das duas coisas, isto é colocar um 
dos cristais sob seu travesseiro, e também eventualmente mudar a alimentação 
da noite, e ver o que se produz então.  Mas certamente, há outras razões 
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possíveis, mas isso seria muito difícil de conjeturar aqui, não o tendo sob os 
olhos e não conhecendo seu lugar de vida. 
 

É claro há sonhos e pesadelos que retornam em lugares, isso não seria senão 
pela permanência das paredes, ou seja pelo que foi vivido no lugar.  Aí eu não 
sei se esses sonhos se produzem porque você está no mesmo lugar, e se eles 
permanecem presentes nas circunstâncias em que você não está em casa. Isso 
também é para verificar porque isso pode orientar – se esses sonhos 
desaparecem fora de sua casa – sobre um problema ligado ao habitat, mas isso 
eu não posso afirmar.  Eis alguns elementos que eu posso lhe dar em função dos 
elementos que você mesmo me apresentou.  Outra questão. 
 
 

Questão : tenho o mesmo gênero de sonho, mas mais pela manhã. 
Eu não tenho a lembrança desses sonhos, mas ao despertar, tenho 
a impressão de que era penoso. 
 

Então para os sonhos da manhã, é um pouco diferente, porque a manhã é o 
mais frequentemente onde há mais sono com sonhos, ou seja o sono paradoxal 
com os movimentos do corpo, dos olhos e tudo.  Nesse caso, e eu posso remetê-
lo ao que disse Mestre Ram, isto é examinar seu dia antes de dormir para 
perdoar a você mesmo os momentos em que houve ansiedade, agitação, raiva, 
ou um dia em que os elementos não se passaram como você desejava.  Portanto 
aí, há um exercício que era dado por Mestre Ram em sua vida, que é a 
anamnese de seu dia, ou seja, isso toma alguns minutos, de passar em revista de 
maneira memorial os elementos que o contrariaram no dia, qualquer que seja a 
natureza dessa contrariedade. 
 

E nesse momento é suficiente simplesmente perdoar essas situações.  O simples 
fato de revê-las, de enviar a Luz Branca, de perdoar, de suprimi-las, não para 
lutar contra, mas te permitirá ter um sono que não será perturbado pela manhã. 
Frequentemente, é disso que se trata. Se você olha os dias em que você tem esse 
gênero de sonhos, são muitas vezes os dias... as noites que seguem os dias em 
que você foi contrariado, irritado ou estressado.  Os sonhos também são um 
meio de eliminar, se posso dizer, as tensões que não foram evacuadas no dia 
precedente. Você também pode tentar isso.  Aí então a explicação é 
profundamente diferente. 
 

Então seja que você à noite passa em revista seu dia, quando ele foi estressante, 
enviando amor, perdoando, recomeçando, se posso dizer, a cena que foi vivida 
em que você foi estressado, criando-a em seu imaginário como menos 
estressante.  Por exemplo, se é uma situação em que você experimentou uma 
raiva contra alguém ou alguma coisa, você vai imaginar oferecer uma flor a essa 
pessoa.  É o imaginário, mas você verá que seus sonhos que o esgotam de 
manhã não existirão mais muito simplesmente.  
 

Outra questão. 
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Questão : recentemente e com dez dias de intervalo, caí sobre o lado 
direito, fazendo-me muito mal nos mesmo lugares : joelho, quadril 
e cotovelo direitos. Excetuando as vibrações da terra, há uma 
mensagem do corpo e qual é o significado ? 
 

Então, como você mesmo o diz, você tem o elemento de resposta, a saber que os 
desequilíbrios, as quedas, as vertigens, estão ligadas efetivamente à ação do 
Fogo Ígneo sobre a Merkabah interdimensional pessoal que o desata, como eu 
disse, do corpo físico, ou seja que você não está mais tão atado, e isso é um 
processo – quer vocês vivam as vibrações ou não – que é cada vez mais 
frequente e que vai se intensificar, é claro.  É uma preparação efetivamente ao 
Apelo de Maria, de maneira a que vocês não estejam curvados sobre as ligações 
com seu corpo no momento em que vocês passarão os três dias de estase. 
 

Então se você faz... excetuando-se aquilo certamente, como você disse, restam 
todas as causas, se posso dizer, médicas, reais, que podem existir, mas isso eu 
não posso lhe dizer.  Em contrapartida, o fato de cair sobre os mesmos lugares 
não é necessariamente característica de algo para compreender no nível do 
corpo. Simplesmente o que eu posso dizer, é que aí você diz que é o lado direito 
e algumas articulações.  De fato é como se essas quedas que você vivenciou, 
qualquer que seja a origem, médica ou ligada ao Fogo Ígneo, se traduzem para 
você de uma percepção dolorosa e portanto mais importante de seu próprio 
corpo de um certo lado, isto é do lado direito.  Isso quer dizer que é feito, se 
queremos ver uma forma de causalidade, podemos dizer que é feito para 
permitir-lhe viver a integração do Masculino e do Feminino sagrados, isto é a 
alquimia do Andrógino Primordial que está ligado, eu os lembro, ao 12º corpo, e 
que permite fusionar as duas polaridades. 
 

Quando há algo que se manifesta frequentemente ou sempre do mesmo lado, 
que isso seja uma queda ou outra coisa, isso lhes assinala um desequilíbrio, não 
mais psicológico mas uma falta de equilíbrio entre o lado masculino e o lado 
feminino, eis o que eu posso dizer.  Portanto à parte chamar sua intenção para 
deixar o Masculino sagrado – que está ligado ao lado direito – em repouso pela 
dor e permitir à Luz se instalar, eu diria, de maneira simétrica. Vocês sabem 
que a simetria é importante para, em particular, o que é bilateral, quer dizer o 
que é o caso não para o corpo de Existência, mas para a Merkabah, isto é os dois 
pilares que permitem a ignição da Merkabah pessoal. Portanto aí há também 
algo que se realiza nesse nível.  Qualquer que seja a causa, eu preciso, quer ela 
seja médica ou quer ela seja puramente ligada ao Fogo Ígneo, o fato de ter caído 
já duas vezes sobre os mesmos lugares é característica disso, ou seja 
desequilíbrio esquerdo–direito ligado à integração do Masculino sagrado e do 
Feminino sagrado, isto é a resolução no nível do Andrógino Primordial.  Eu não 
posso dizer mais 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : qual teria sido nossa vida sobre a terra se não tivesse 
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havido confinamento ou falsificação ? 
 

A vida livre como em todas as dimensões não confinadas, desde a 3D unificada 
até as dimensões mais altas. A expressão da consciência através de um corpo 
carbonado não confinado não é tributário do nascimento e da morte ; 
não há ruptura da consciência, qualquer que seja o modo de nascimento, se 
posso dizer. O nascimento e a morte não são absolutamente vividos da mesma 
maneira. Há uma liberdade total de nascimento e uma liberdade total de 
abandono do corpo que é considerado como um veículo que é necessário mudar 
porque ele está usado – ainda uma vez, qualquer que seja o modo de gênese, o 
modo de reprodução ou ainda o modo de síntese dos corpos orgânicos de 3ª 
dimensão unificada. 
 

E evidentemente eu não posso dar todas as possibilidades do que seria essa 
vida, mas eu posso dar a generalidade : é uma vida em que o Amor seria 
predominante e em que o Amor seria sempre colocado à frente em relação às 
circunstâncias. Aí não haveria nenhuma necessidade de segurança, de seguros, 
pois não haveria nenhuma doença.  Na 3D unificada, a doença não existe, há 
somente um desgaste normal pelas forças de fricção em meio aos mundos ditos 
carbonados livres, mas é tudo.  Então a vida teria sido uma experiência da 
consciência totalmente livre, não teria tido necessidade de organizar a 
sociedade, os bancos, os seguros, nem mesmo o dinheiro, porque tudo é 
oferecido na 3D unificada.  Aliás, vocês o sabem muito bem, há povos de 3D 
unificada que não têm nem sistema reprodutor, nem sistema digestivo, ou seja 
eles não têm necessidade de comer no sentido como nós comemos quando 
estamos sobre a terra ; eles se alimentam diretamente da Luz, do Amor e da 
vitalidade onipresente.  Portanto esse seria um contexto de vida idílico, mesmo 
em 3D unificada, porque a liberdade está auferida. 
 

Nos mundos unificados, como eu disse, não há medo da morte, não pode existir 
nenhuma falta, não pode existir nenhuma confrontação ; tudo é harmonioso 
porque tudo é regido pela Fluidez da Luz, pela Inteligência da Luz e pela 
Graça.  O mental não é reflexivo, ele está aberto, quer dizer que é uma 
ferramenta que permite captar as mensagens da alma, as mensagens do 
Espírito e as mensagens do ambiente com a mesma acuidade e a mesma 
intensidade.  Eis, no nível das generalidades,  o que eu posso dizer. 
 

Não há um sistema, como vocês o entendem, de filiação, com a noção de pais, 
de filhos, de avós, de irmãos e de irmãs.  Isso não tem nada a ver uma vez que 
isso não está ligado à genética e ao karma, contrariamente a nós quando 
estamos confinados, mas há uma liberdade total da experiência. Não há projeto, 
exceto para alguns povos que estão implicados, eu diria, na Confederação 
Intergaláctica dos Mundos Livres, quando se trata, por exemplo dos Vegalianos, 
chamados os Anjos do Senhor, ou ainda os Arturianos ou outros povos de 3D 
unificada que vem assistir e, podemos dizer, tornar mais leve a mudança 
dimensional da Ascensão. 
 

Mas de outro modo a experiência da consciência não tem necessidade, mesmo 
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em 3D unificada, de organização tal como vocês têm no nível da família, da 
profissão e tudo isso.  Aliás trabalhar não quer dizer nada, não há necessidade 
de trabalhar, há simplesmente a necessidade de criar e de viver o que é para 
viver em total liberdade. Portanto todos os sistemas de confinamento, os 
modelos confinados pelos Arcontes, vivem o sofrimento, é claro, e vocês 
conhecem, nós todos conhecemos, quando estamos encarnados, diferentes 
tipos de sofrimento.  O sofrimento e o medo estão totalmente ausentes, eles não 
podem nem mesmo ser evocados. Não há nenhuma predação, não há nenhum 
animal ou nenhum vegetal perigoso, não há tudo o que nós conhecemos quando 
estamos encarnados sobre esta terra. Portanto tudo é harmonioso. 
 

Mas as formas de expressão dependem, é claro, da forma que é emprestada 
nessa 3ª dimensão unificada, em que o aspecto forma tem mesmo assim uma 
ação sobre o desenvolvimento da vida.  Conforme vocês são um Arturiano ou 
um Vegaliano, vocês não têm as mesmas experiências a conduzir no sistema 
solar em que vocês estão encarnados, é claro. Mas tudo isso se faz sem nenhum 
constrangimento e sem nenhum limite, e sobretudo sem ter necessidade de... 
como se diz, ganhar a vida. A vida é oferecida, ela é oferecida 
permanentemente. Dificilmente vocês podem imaginar isso.  
 

Mesmo se vocês estão em meio a uma forma e vocês vivem essa forma, vocês 
vivem ao mesmo tempo todas as outras dimensões, sua origem estelar, sua 
origem galáctica, a Fonte, o Absoluto, tudo isso na mesma experiência. Portanto 
não pode existir nem falta, nem sofrimento, nem desequilíbrio qualquer que ele 
seja. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : é importante vestir-se com materiais naturais como a lã 
ou o algodão, porque encontra-se cada vez mais roupas sintéticas 
muito menos caras ? 
 

Sim, vocês sabem muito bem que há um objetivo de rentabilidade na fabricação 
de vestimentas e que o sintético é menos caro do que o natural, mas o 
importante depende de cada um de vocês. Se vocês estão mal com o sintético e 
vocês sentem que há algo que é limitado por isso, efetivamente é talvez mais 
adequado usar vestimentas ditas naturais.  Vocês têm um outro problema, ou 
seja que é independente das fibras sintéticas ou naturais, vocês têm também os 
pesticidas, vocês têm os corantes, na constituição de uma vestimenta, sobretudo 
hoje, em minha vida talvez, no final, mas não havia essa ambiguidade do 
vestuário porque mesmo os corantes e os produtos químicos, que são inseridos 
nas fibras, não existiam na época.  As vacinas, é a mesma coisa – que existem 
desde tempos imemoriais – não tinham a periculosidade que elas têm hoje, não 
devido à própria vacina mas pelo que é incorporado na vacina. 
 

Vocês sabem que há imensamente coisas que são incorporadas no alimento, é o 
mesmo para as vestimentas. Entre os maus rapazes vocês têm seres que estão 
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perfeitamente bem informados das substâncias que vão limitar a consciência, e 
essa limitação da consciência é o objetivo maior dos maus rapazes desde que 
eles conhecem a química, desde 150 ou 200 anos, a fim de que tudo o que vocês 
usam, tudo o que vocês olham, tudo o que vocês ingerem seja marcado do selo 
da besta, quero dizer do confinamento. E todos esses produtos, toda essa 
técnica moderna que eles apresentam hoje tem somente uma finalidade, é 
confiná-los sempre mais. Mas é necessário não mais entrar em uma forma de 
fobia ou de paranoia e de evitar tudo o que é sintético. De fato, cabe a cada um 
de vocês ver a diferença que vocês podem perceber ou não entre as vestimentas 
sintéticas e as vestimentas naturais. 
 

E infelizmente, não é unicamente o vestuário, são todos os setores de sua vida 
que estão contaminados, é claro, e muito mais do que há trinta anos quando eu 
ainda estava entre vocês.  Os progressos têm sido enormes, mas são progressos 
que estão de preferência ao inverso do progresso, é para confiná-los e limitá-los 
sempre mais. Se vocês compreendem isso, então cabe a vocês ver as 
repercussões, reais ou não, mas não esqueçam também de que há o medo ou o 
Amor e que seus campos de consciência – com a ignição do Fogo Ígneo e da 
Merkabah individual, vocês são invulneráveis. Eu disse que vocês podiam ver os 
demônios nos telefones, atrás dos irmãos e irmãs, nos centros comerciais, mas é 
a mesma coisa para as vestimentas. 
 

Se sua consciência não está mais confinada, o que é o caso desde que você tenha 
vivido uma das Coroas, e principalmente hoje se vocês vivenciam ao menos 
duas Portas da Merkabah interdimensional, vocês podem sentir as coisas 
desagradáveis, vocês podem vê-las, vocês podem ser afetados também, mas a 
expansão de sua consciência é tal, e o Coração do Coração é tal que as 
repercussões vão se tornar, eu diria, cada vez menos importantes, qualquer que 
seja sua sensibilidade. Isso não quer dizer que vocês não vão mais senti-las, que 
vocês vão sentir ainda mais, mas que elas terão cada vez menos efeitos 
negativos ou nocivos sobre vocês. 
 

Então é um assunto pessoal, eu não posso dar uma regra geral em relação a isso 
mas como vocês o sabem, vocês se tornam sensíveis a tudo, mesmo ao seu 
ambiente de vida, ao seu ambiente das relações. Mas isso não quer dizer que é 
necessário fugir, isso quer dizer que é necessário adaptar-se escolhendo sempre 
o coração, isto é a expansão de sua consciência e a concentração dessa 
consciência no Coração do Coração, que é o primeiro inspirar e expirar da 
consciência que os leva ao Absoluto, ao desaparecimento da própria 
consciência, e portanto a reencontrar o Absoluto que vocês são, o Parabrahman. 
 

Assim todas as circunstâncias de suas vidas, é claro, e agora eu o disse, tudo o 
que provém, tudo o que é manufaturado, tudo o que é industrial, deste mundo, 
em qualquer domínio que seja, utiliza apenas as vibrações da consciência que as 
gerou, quer dizer o lucro, o comércio e ganhar dinheiro. Então a partir daí, é 
claro, vocês não têm mais nenhum lugar, se posso dizer, onde vocês estão 
realmente em segurança neste mundo, exceto em seu próprio coração onde aí, 
mesmo se vocês sentem as coisas, vocês não terão outro desagrado senão o fato 
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de senti-lo, de vê-lo. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : com as descargas elétricas maciças que provocam 
relâmpagos horizontais, e quando Nibiru estiver mais próximo da 
terra, nossos aparelhos elétricos sofrerão um aumento de tensão 
ao ponto de explodir ? Será mais prudente desligá-los antes ?   
 

Bah não uma vez que não haverá mais corrente de qualquer maneira, portanto 
desligar alguma coisa que não é mais alimentada, isso não serve para nada, 
hein. Mas em geral isso não explode, exceto quando é um avião, porque ele está 
no ar, mas os aparelhos domésticos, os aparelhos no solo se posso dizer, serão 
simplesmente torrados, a menos que tenha uma armação de Faraday e uma 
blindagem de chumbo de vários metros de espessura. Então vejam, vocês não 
têm de ter preocupações em desligar ou preservar o que quer que seja porque 
isso não existirá mais muito simplesmente, desde o relógio à pilha passando por 
todos os aparelhos elétricos. Assim é claro, se são grandes aparelhos, isto é se 
há bobinas de cobre importantes, eles podem fundir e eles podem... explodir 
talvez, mas não ter em todo caso qualquer inconveniente.  Mas eu os lembro 
que se essa bobina não está ligada à corrente, o que será o caso porque não 
haverá mais alimentação da corrente, então não há mais nenhum risco. 
Contrariamente ao que funciona à pilha, é um pouco diferente, mas a potência 
dos aparelhos à pilha não é a mesma que à corrente, é claro. 
 

Portanto não há nenhuma precaução particular a tomar em relação ao que vai 
se produzir, mas eu já disse há muito longo tempo, que quando do Apelo de 
Maria, antes mesmo do planeta-grelha, não haverá mais possibilidade de 
utilizar a eletricidade, qualquer que ela seja. 
 

Outra questão. 
 
 

Nós não temos mais questões escritas. 
 

Então nós prosseguiremos com as orais. 
 
 

Questão : concernente aos aparelhos elétricos, é necessário ter em 
conta os veículos, automóveis... ? 
 

Se eles rodam, mas eu creio que com as modificações elétricas e gravitacionais 
que prevalecerão a partir do aparecimento das Trombetas por toda parte sobre 
a terra, esse gênero de problema não os tocará. O automóvel ou o caminhão se 
tornaram caixas de ferro, é tudo. 
 
 

Questão : então se estará onde se deverá estar. 
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Precisamente. Então é claro, há uma possibilidade de deslocamento, eu diria, 
nas primeiras 24 a 36 horas do aparecimento das Trombetas. E ainda não para 
os veículos, eu diria, os mais modernos que estão cheios de eletrônica. O 2CV 
( nota da tradução : CV refere-se  à potência de um motor exprimida em 
cavalos) andará muito melhor nesse momento, mas não por muito tempo. 
 
 

Questão : aquele que desejar salvar sua vida a perderá... 
 

Sim, como isso foi dito, exatamente. Mas sua consciência, a partir do 
aparecimento das Trombetas, não será mais a mesma de hoje, porque ali isso 
será o pavor, o medo terrificante, ou o Amor indizível. Então vocês não terão o 
que fazer, se vocês estão nesse Amor indizível antes mesmo do Apelo de Maria, 
de se interessar por suas diversas aparelhagens. Vocês estarão na Alegria 
infinita do coração e vocês terão outras preocupações do que se assegurarem de 
que a corrente passe ou de que o automóvel funcione. 
 

E mais os dias vão passar entre o aparecimento das Trombetas, o Apelo de 
Maria e a estase, mais as capacidades e as possibilidades de deslocamento serão 
cada vez mais fracas. Não somente por causa da eletricidade, mas também por 
causa de seus corpos físicos, de carne, que vão passar por, eu diria, uma certa 
forma de densidade. Vocês viverão o que descrevem todos os seres que fizeram 
viagens fora do corpo, quando eles retornam têm a impressão – e ela é real -, de 
entrar em um cadáver em relação à liberdade da desencorporação.  Vocês 
experienciarão isso a partir das Trombetas. Então ou vocês estão no Amor, ou 
vocês estão no medo, mas a percepção do corpo será a mesma : alguma coisa de 
frio, alguma coisa que está morta, que não tem nada a ver com o que vocês são. 
Isso preparará, eu diria, de algum modo ainda melhor, se é possível, o Apelo de 
Maria. 
 
 

Questão : tudo se passará como você tinha anunciado, em um 
tempo de grande frio na Europa ? 
 

Sim, mas como eu já disse no último verão, uma noite de grande frio pode 
chegar também no mês de julho, mas aí é verdade que vocês estão no inverno e 
que é mais adequado,  se quero bem dizê-lo.  Aliás a maioria dos profetas, 
antigos ou modernos, sempre falaram desses três dias no momento de uma 
noite de grande frio, mas eu não lhes escondo que até o aparecimento das 
Trombetas, vocês não duvidem de que os maus rapazes têm um monte de 
cenários à disposição para criar o medo, e eu não falo somente da 
guerra. Portanto o importante, é sempre assim, o Amor ou o medo.  A única 
verdade está no coração. Se vocês entram em seu coração, todo o medo será 
dissolvido instantaneamente. E mais o tempo passará entre o aparecimento das 
Trombetas e então o Apelo de Maria, se vocês estão no medo, o medo crescerá, 
se vocês estão no Amor, o Amor crescerá,  até o Apelo de Maria, porque ao 
Apelo de Maria mesmo o maior dos medos poderá se tornar o maior dos 
Amores antes de viver os três dias de estase e sua ressurreição – porque é 
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verdadeiramente uma ressurreição, quer vocês mantenham o corpo ou não. 
 

Aliás vocês sabem bem que as Trombetas foram ouvidas em diversos lugares 
isolados do planeta, e se vocês veem vídeos ou os testemunhos da gente que 
viveu isso, a maioria lhes dirão que era qualquer coisa de horrível. São as 
Trombetas do Despertar, e aquele que crer estar desperto dormindo em meio a 
sua materialidade, isso será mais efetivamente, nos primeiros tempos, uma 
angústia e um medo aterrador porque esse som lhes é desconhecido, sua 
consciência sabe pertinentemente o que é, mesmo que vocês jamais tenham 
vivido nem jamais tenham ouvido, mesmo nos vídeos dos quais eu falei. Mas a 
maior parte das pessoas que estão sobre os territórios em que há esses sons 
estão um tanto em uma espécie de sideração, de interrogação, e mesmo assim 
muito no medo do que no Amor, o que não é o caso para os irmãos e as irmãs 
que estão abertos no nível de uma das Coroas, onde o Amor se instalará muito 
rápido e não haverá preocupações sobre as aparelhagens, os próximos, a família 
ou o que quer que seja mais. Vocês estarão saturados de Amor e de Alegria a 
partir do aparecimento das Trombetas para alguns entre vocês, antes mesmo do 
Apelo de Maria. 
 

Para outros, isso será efetivamente muito duro porque o pavor será tal, mas eles 
não poderão lutar muito tempo porque o corpo, quando ele cai em estase, nada 
o pode mover. Há um desligamento total do corpo e da consciência, como em 
uma experiência de morte iminente em que vocês vão, após ter ouvido Maria 
que lhes anuncia os três dias, três dias após, vocês vão se reencontrar nesse 
estado que é indizível em que vocês não são mais o corpo, em que não há mais 
intermediário entre vocês e a Luz, e vocês vão todos se dar conta do outro lado 
da Luz, sem se deslocarem, nesse corpo. Então é verdadeiramente uma 
Ressurreição.  A crucificação, é o que vocês têm vivido através de tudo o que 
lhes chegou em suas vidas desde a atribuição vibral, portanto é alguma coisa 
que estará em um término muito feliz, quaisquer que sejam as circunstâncias da 
terra e dos sobreviventes. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : como se saberá que as Trombetas são ouvidas por todos 
os lugares sobre a terra e que o momento chegou ? 
 

Porque você verá bem que as Trombetas que são apresentadas em certos 
lugares do planeta, elas duram algumas horas, mas não é contínuo. Lá isso será 
contínuo e eu penso que vocês serão informados antes que a eletricidade pare, 
por seus telefones, dos múltiplos lugares onde isso está  presente, e isso está 
presente sobre toda a terra.  Eu os lembro de que o núcleo cristalino da Terra 
liberou a totalidade da Luz que ele continha confinada, com os pilares de Luz e 
os buracos feitos pelos dragões, e hoje tudo isso se desenrola neste momento 
mesmo e pode ser de um minuto ao outro. Vocês estão, como disse Maria, no 
mais iminente, vocês estão nas primícias e na colocação no lugar de tudo o que 
é anunciado pelos profetas desde muito tempo, isso se desenrola sob seus olhos, 
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em sua carne, em suas telas de televisão. Tudo está desvelado, absolutamente 
tudo, e ainda, não terminou. 
 

Não terminou porque quando vocês começarem a ver, como eu disse, os 
demônios e os humanos que não são os verdadeiros humanos, eu  não falo dos 
portais orgânicos, mas eu falo por exemplo de alguns Arcontes ou de alguns 
Annunakis que estão disfarçados em humanos (porque eles podem mudar de 
forma à vontade), vocês os verão claramente. Então, é claro, se é seu marido ou 
sua esposa, isso arrisca colocar pequenos problemas mas isso, é seu karma, 
como se diz, é seu assunto pessoal. 
 

Mas tranquilizem-se, tudo se passará bem, porque é totalmente mágico quando 
se deixa o medo e se vive o Amor pela primeira vez. Eu não falo da experiência 
vibratória, eu falo desse Amor incondicionado, esse Fogo de Amor, essa Luz de 
Amor ; ela é indelével e isso coloca fim a todos os medos. E mesmo aqueles 
entre vocês que se encontram fora dos Círculos de Fogo, fora de uma evacuação, 
e que mantém seus corpos, qualquer que seja a duração do que é para viver, no 
final há o Amor total, quer dizer o planeta-grelha, a Luz Branca que se derrama 
sobre a terra no momento em que a Terra se expande e no momento em que o 
Sol muda de configuração, como isso foi anunciado por Sereti e por outros. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : desde alguns meses estou na alegria, mas ultimamente, 
às onze horas da manhã, eu tenho angústias que chegam. Você 
pode me esclarecer sobre esse assunto ? Por que nesse horário ? 
 

Então se vocês querem, neste mundo, o conjunto da humanidade, humana, 
quer ela esteja aberta ou adormecida, começa a sentir, eu diria desde uma 
semana, uma parte dessa angústia.  Isso não quer dizer que é sua angústia, isso 
quer dizer que é  a angústia da mudança que começa a ser veiculada pelo 
inconsciente coletivo, porque como eu disse, vocês entraram nos 
acontecimentos, os mais temidos ou os mais aguardados, ou os mais esperados. 
Mas o que você capta naquele momento, é o inconsciente coletivo. E lembrem-
se de que o que quer que vocês vivam, vocês devem manter a Alegria, não para 
mantê-la, mas para estabilizá-la, quaisquer que sejam as circunstâncias ditas 
exteriores ou interiores. 
 

É aí nesses momentos que vocês devem estar, eu diria, o mais disponíveis para 
serem o que vocês são, isto é a Luz, colocando-se no coração. Mas de um outro 
lado, o Fogo Ígneo, se ele subiu e chegou até os dois níveis do peito e da cabeça, 
pode efetivamente fazer viver e eliminar mecanismos de medo que estavam 
bem escondidos, se posso dizer. Nenhum medo pode restar – e não deve restar. 
Portanto há a Alegria incondicionada, a alegria da Liberação, para aqueles que a 
vivenciaram, mas como você mesmo disse, você está instalada na alegria e aí, 
em certas horas, as angústias chegam. Portanto é um convite a se colocar, 
sobretudo naqueles momentos, no coração, colocar sua consciência no coração 
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e deixar o Manto Azul da Graça recobri-la e colocar fim ou esclarecer ainda 
mais os mecanismos dessas angústias que se manifestam ali naquelas horas. 
 

Todas as circunstâncias, todas as manifestações que se produzem neste período, 
desde o início de dezembro, e sobretudo desde o dia 8, até o início do próximo 
ano, são extremamente propícias para ver custe o que custar o que não tinha 
sido visto. Não para culpabilizar, não para agir com o mental, mas mais para 
vocês se estabelecerem no coração, e vocês verão a Graça do Amor em ação, em 
vocês mesmos e por vocês mesmos. É isso também o estado de Graça, que está 
ligado ao que vocês são e não ao que vocês viveram há ainda um ou dois anos. 
 

Então os momentos difíceis quaisquer que eles sejam sempre serão apenas o 
reflexo do que é necessário ser atravessado para estabilizá-lo na estabilidade do 
coração. Portanto não busque especialmente a causa, nem mesmo explicações 
nem esclarecimentos, mas especialmente a causa ideal que eu te faço agora, é 
sobretudo nesses momentos que você deve se colocar em seu coração e ver por 
você mesmo a ação de seu coração, do Manto Azul da Graça de Maria sobre o 
que o perturba. Aí está a magia do Amor, do Fogo Ígneo, não em outro lugar. 
 

Mas é normal banhar-se em um banho coletivo em que mesmo sem ir até as 
angústias, vocês podem sentir como um luto por algum lado, ou uma 
apreensão, às vezes fugaz, às vezes que toma mais lugar, porque a mudança 
inscrita na materialidade da terra e no inconsciente coletivo, mesmo se muitos 
irmãos e irmãs não desconfiam conscientemente do que chega, mas pressentem 
de algum modo uma turbulência. Sim, isso é certo. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : Um Amigo disse : « Esse não é meu medo, é o medo da 
humanidade ». Hoje, alguns, em seu sentir de ser Um, não 
sentiriam mais fortemente os medos que não lhes pertencem ? 
 

Isso é muito possível devido ao banho coletivo no qual vocês estão, como eu 
disse, precisamente. Assim vocês podem ter coisas que passam, mesmo às vezes 
em horas fixas, como eu disse mesmo agora para as angústias das onze horas, às 
vezes uma tristeza, às vezes uma emoção que vocês não identificam em relação 
aos seus mecanismos normais de funcionamento, ou à sua alegria anterior.  Não 
se alarmem por isso, é unicamente a atmosfera coletiva da terra onde se 
desconfia que os maus rapazes, aqueles que os servem, sabem muito bem que 
eles vão tomar uma derrota muito brevemente e isso repercute, é claro, e aliás 
vocês o veem através de suas ações políticas, financeiras, bancárias, as 
mais abracadabrantes que sejam porque eles perdem o controle, e isso, eles 
sentem muito bem, não esqueçam jamais. 
 

Portanto isso gera simultaneamente as leis, os decretos, as ações da polícia, da 
justiça e dos governantes que não vão verdadeiramente facilitar as coisas no 
nível do povo, como vocês dizem.  Por conseguinte eles sustentam é claro esse 
medo do amanhã de todas as maneiras possíveis. Porque hoje eles também 
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sabem muito bem, que se vocês fizerem o retorno ao seu coração, vocês estão 
liberados imediatamente, pela Graça do Fogo Ígneo, pela Onda de Vida, pela 
presença de Maria ou de um ser de Luz que vem visitá-los, porque vocês 
aceitaram estar no coração, vejam vocês. Então é perfeitamente normal que 
neste período que é o período do Evento, isto é as semanas antes do Natal, que 
são as semanas mais interessantes, se posso dizer, sobre a consciência – isso em 
todos os anos, hein, não unicamente este ano -, e tudo isso, se vocês veem, está 
amplificado este ano preciso devido às circunstâncias da ascensão da Terra. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : desde ontem, nesta sala, eu sinto pinicar do lado 
esquerdo do pé e isso toma todo o lado esquerdo. É quase uma dor. 
E bocejo regularmente. 
 

Tudo isso, efetivamente, está ligado ao trabalho que é feito neste lugar onde, 
tanto aquele que me recebe como eu mesmo, agora a cada vez, eu instalo os 
Arcanjos nos quatro cantos para estabilizar as energias. Portanto é claro, 
quando você entra neste lugar, você pode perfeitamente sentir uma ativação 
vibratória do lado esquerdo. O fato de bocejar te faz passar de um estado de 
consciência a outro, de fato é lógico. E as presenças estão instaladas desde o 
início e em todo momento, independente de seus alinhamentos, de seus 
questionamentos ou de nossas intervenções, assim é isso que você percebe. 
 
 

Questão : por que isso vai até a dor, no nível do ombro esquerdo ? 
 

Porque isso está muito presente e isso se torna muito físico, muito muito físico. 
A energia... há um Fogo Ígneo que aí não depende da Merkabah 
interdimensional, mas que passa preferencialmente pelo Canal Mariano, e que 
não para no coração, que desce por todo o lado esquerdo. É normal porque 
nossas Presenças estão cada vez mais palpáveis, se posso dizer, e portanto 
devido mesmo à expansão da consciência e à acumulação das partículas 
adamantinas, da Luz vibral, do Fogo Ígneo, as percepções tornam-se muito 
físicas, muito concretas, quase dolorosas como você disse. É também um 
convite, pelas forças arcangélicas presentes, a permanecer nesse estado de 
alinhamento interior e de paz interior, quaisquer que sejam os eventos de sua 
vida. 
 
 

Questão : tenho dores na perna esquerda desde alguns dias, isso 
está ligado à minha vinda aqui ? 
 

Não unicamente. Vocês têm o que se passa neste lugar, eu o disse, com os 
quatro Arcanjos que estão nos quatro cantos, mas vocês têm também o que 
deriva da Imaculada Conceição de 8 de dezembro, isto é o reajuste severo de 
alguns alinhamentos terrestres. Não unicamente o eixo, mas também no nível 
das linhas, não de predação, mas as linhas de liberação, se posso dizer, criadas 
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entre os vilarejos dos elfos. E isso trabalha efetivamente, isso pode queimar ou 
ser doloroso sobretudo do lado esquerdo, ou seja desde o alto até embaixo. 
Vocês viverão a mesma coisa, independente deste lugar, do lado direito em 
alguns dias. 
 
 

Questão : não está ligado também ao Feminino sagrado, o 
Feminino sagrado instalava-se do lado esquerdo ? 
 

Perfeitamente. De fato é exatamente a mesma coisa. Está ligado ao trabalho do 
último corpo, o 12º corpo, isto é o Andrógino Primordial e a resolução de toda 
dualidade, de todo antagonismo e de todo erro se posso dizer, de 
posicionamento da consciência em relação a essa noção de masculino e de 
feminino. Assim isso pode se produzir seja antes seja depois da ativação da 
Merkabah interdimensional, quer dizer que vocês podem viver essas sensações 
à esquerda sem ter vivido o Fogo Ígneo, mas isso pode também se produzir 
quando o Fogo Ígneo realizou sua alquimia em todos os níveis. 
 
 

Questão : ao contrário, minha energia vibral está mais intensa do 
lado direito desde alguns dias enquanto que anteriormente eu 
sentia muito mais forte do lado do Canal Mariano. 
 

Sim perfeitamente porque o Fogo Ígneo passa no Canal Mariano, é claro, 
também agora. Então isso lhes dá uma sensação mais do lado esquerdo, de 
queimadura que vem muito próximo de sua face, vocês têm a impressão às 
vezes de ter um aquecimento desse lado. No entanto, quando isso passa para a 
direita, efetivamente o Canal Mariano torna-se mais leve, se posso dizer, mas 
lembrem-se, que quando vocês têm as Presenças que vem vê-los à noite, eu 
disse nas primeiras questões que o que é importante, é a comunhão e a relação, 
não a explicação, porque essas Presenças chegam pelo Canal Mariano e 
portanto elas vão lhes permitir também... como dizer, de ficar... vamos dizer 
estabilizados, se posso dizer, no Coração do Coração. 
 

Tudo o que se opera em vocês neste momento, seja pelas Portas ligadas ao Fogo 
Ígneo da Merkabah, seja pelo Fogo Ígneo no Canal Mariano, mas também o 
Fogo Ígneo no coração, desde que Maria lhes explicou que se vocês estão no 
coração, o Manto de sua compaixão está aí, é exatamente o mesmo processo, se 
posso dizer, que está em operação, é a substituição de seu Fogo vital, ou em 
todo caso o que resta dele, pelo Fogo vibral e pelo Fogo Ígneo.  É a revelação, 
dito de outro modo, de seu Espírito e de sua eternidade, e o corpo, 
efetivamente, pode viver variações térmicas extremamente importantes, ou 
sensações muito mais físicas, eu diria, do que energéticas. O que prova bem a 
proximidade, se posso dizer, do Eterno em seu efêmero que vocês ainda vivem. 
 

A constituição do corpo de Existência está ativada, é claro, em todo caso se 
revela a vocês, e esse corpo de Existência pode lhes dar vibrações lateralizadas, 
como se viu, em relação ao Masculino sagrado-Feminino sagrado, isso pode 
lhes dar também, independente do Fogo Ígneo, dores muito fortes sobre as 
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Portas Al e Unidade, ou coração, ou seja o Triângulo da Nova Eucaristia. Tudo 
isso é perfeitamente lógico. E aliás vocês têm cada vez mais irmãos e irmãs que 
não conhecem tudo isso e que por outro lado vivem tudo isso, e que se colocam 
questões terríveis. Mas não é grave porque no momento do Apelo de Maria, eh 
bem naquele momento tudo será regenerado. Então perguntem aos seus 
amigos, seus irmãos e suas irmãs que não vivem de alguma forma a noção de 
energia, de vibrações ou de consciência, e vocês estarão surpresos ao constatar 
que esse mesmo gênero de sintomas está presente neles, mas eles, ou eles se 
interrogam, ou eles pensam que é médico. Olhem, questionem ao redor de 
vocês, e verão que vocês são cada vez mais numerosos a sentir esses 
mecanismos detransfixação ou de calor no nível do coração, as dores sobre as 
Portas, nos trajetos das pernas que correspondem aí não à Merkabah, os dois 
pilares da Merkabah, mas diretamente ao corpo de Existência. 
 

Olhem ao redor de vocês, vocês verão, é surpreendente. O  número de irmãos e 
irmãs que por um lado dormem ainda e que tem... eles vão lhes dizer que eles 
têm zumbidos, que eles estão doentes, que é necessário ir ver um 
otorrinolaringologista para saber por que isso assobia em seus ouvidos. Olhem 
ao redor de vocês, vocês verão que há cada vez mais irmãos e irmãs que têm o 
canto da alma, mesmo o canto do espírito, e que não sabem nada do que é isso, 
porque eles não tiveram ainda a instalação no seio de seu próprio... como dizer, 
de seu próprio coração.  Mas isso vem ; isso vem, isso vem. 
 
 

Questão : isso pode acompanhar essas pessoas, se elas estão um 
pouco abertas e receptivas, de lhes dizer que se elas se conectam ao 
seu coração, que Maria está presente em seu coração. 
 

Isso pode sobretudo lhes dar medo e fazê-las tomá-lo como um louco. 
 
 

Questão : é necessário ver se elas estão dispostas a receber isso. 
 

Não, eu creio que com esses irmãos e essas irmãs que não estão despertos até 
hoje e que começam a viver esses processos diversos e variados ligados ao 
vibral, ao Fogo vibral ou ao Fogo Ígneo, sejam sobretudo o mais neutros 
possível, sem isso vocês arriscam brecá-los.  Porque o prazo entre o que vocês 
vivem agora e o que se vive com o Apelo de Maria se reduz como « une peau de 
chagrin » (nota da tradução : um couro de cabra ou de carneiro, expressão 
usada para designar algo  que se encolhe rapidamente à medida em que é 
usado) , portanto é melhor deixá-los em sua vivência que eles interrogam do 
que chocá-los em sua consciência efêmera com as histórias de Maria, de Luz e 
de fim de mundo, não é ?  Hein, a melhor maneira de ajudá-los, é simplesmente 
serem vocês mesmos, mas não com os discursos. Alinhando-se no coração, 
talvez vocês vão fazer ressoar, mas não é mais sua vontade, é a Inteligência da 
Luz que age, e isso é muito importante. 
 
 

Questão : concernente às lufadas de calor à noite... 
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É o Fogo que queima. É o Fogo do Amor, é a mordida do Amor que começa, seja 
à noite ou de dia, aliás. Eu lhes disse que as modificações fisiológicas 
metabólicas podem mesmo se tornar muito surpreendentes. Vocês têm entre 
vocês, por exemplo, fala-se frequentemente da alimentação, vocês têm entre 
vocês aqueles que vive processos vibratórios, que não podem mais comer nada 
porque não têm mais necessidade de comer, realmente e concretamente – eles 
são alimentados de Luz, e depois outros nos quais restam ainda medos e 
resistências que comem dez vezes mais. E é semelhante para todas as funções 
fisiológicas. Para o sono também, há os que vão dormir quinze horas, dezesseis 
horas por dia, e outros que não dormem mais absolutamente. Portanto 
necessariamente, se vocês não viveram as vibrações, isso vai lhes interrogar, 
vocês vão buscar no nível médico, no nível psicológico, mas vocês não 
encontrarão nada. 
 

Em todo caso, é melhor deixar esses irmãos e irmãs que não estão informados 
do que se desenrola viver o que eles têm a viver ; vocês não podem ajudá-los 
porque são precisamente os medos deles que não permitiram a eles viver o que 
vocês viveram, para a maior parte de vocês. Assim não vão acrescentar medos 
sobre os medos que estão em vias de se evacuarem sozinhos pela Inteligência da 
Luz. Vocês podem eventualmente fazê-los escutar alguma coisa que vibra, mas é 
tudo. Não vão com suas palavras, vão com seus corações, isto é no silêncio.  Sua 
simples presença, seja em um encontro casual, em um trem, seja um filho, seja 
um familiar, seja uma relação de trabalho, é a mesma coisa.  Aqueles que não 
estão informados do que vai se passar, não serve estritamente para nada dizer-
lhes, de viva voz, de um golpe. Vocês vão paralisá-los, vocês vão amedrontá-los 
ainda mais, ora eles estão em fase de eliminação, de transmutação de seus 
medos. Tenham confiança na Inteligência da Luz, sobretudo nestes tempos 
reduzidos. E eu digo tempos reduzidos, isto é entre 8 de dezembro e 7 de 
janeiro. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : você tem recomendações para este período até o Natal ? 
 

O que lhes disse Maria há alguns dias : o coração, sempre o coração, 
incansavelmente o coração e tudo se passará bem. Quaisquer que sejam as 
modificações fisiológicas, metabólicas de seus corpos, de sua consciência, se 
vocês estão no coração, vocês estão na alegria, e isso é amplamente suficiente 
para que o processo se desenrole – qualquer que seja sua intensidade ou sua 
violência -, com um sentimento de alegria interior.  É isso o mais importante. 
Certamente, vocês podem tentar se divertir, como foi dito, com os cristais sobre 
as Portas, os óleos essenciais, para ver o que se passa, hein, mas o mais eficaz, 
neste período, é unicamente o coração. Mais do que nunca eu diria. É 
verdadeiramente o conselho mais importante – para aqueles entre vocês que 
sabem e que vivem o que chega, o que está aí, vamos dizer agora. 
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Outra questão.  
   
 

Questão : como serão vistos pelos outros aqueles que irão para os 
Círculos de Fogo com seus corpos ? Com vestimentas ou nus ? 
 

Você já viu um Arcanjo nu ou um Melquisedeque nu ? 
 
 

Questão : não, mas eles não têm corpo físico. 
 

Não há corpo físico, mas há um traje etérico. Nós, os Melquisedeques, estamos 
frequentemente em um grande manto branco liso, ele não existe fisicamente, 
mas ele existe em nosso plano dimensional. Será o mesmo para os irmãos e as 
irmãs que estarão sobre os Círculos de Fogo em sua cor dominante de aura, mas 
não a aura astral, da aura de Eternidade se posso dizer.  Vocês verão, há irmãos 
que vão estar rosa, outros azuis, outros violetas, outros brancos, etc, etc.  No 
entanto, haja o corpo de carne ou não nada mudará, vocês saberão 
instantaneamente quem é, e a forma será a mesma com o corpo de carne ou 
sem o corpo de carne. Há somente a cor, a transparência que não é a mesma se 
o corpo físico está ainda presente ou não, mas para vocês isso não fará 
nenhuma diferença porque vocês estarão sensíveis, não à carne, mas à radiação 
do corpo de Eternidade. É isso que estará na dianteira do que vocês têm a ver e 
a sentir. E vocês nos verão também, uns e os outros, é claro. Portanto não se 
inquiete, vocês estarão todos vestidos. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : quando eu olho as luzes à noite, vejo como um luz arco-
íris ao redor. 
 

Você vê o que é chamado as radiações de uma fonte de luz mesmo física, e aliás 
se você olha, o Sol é difícil mas a Lua por exemplo, ou as nuvens à noite, você 
vai ver que há as mesmas iridescências de cores, sobre as árvores também. O 
que era invisível torna-se visível muito simplesmente.  E mesmo com os olhos 
de carne, eu não falo da visão do coração ou da visão interior, eu falo da 
verdadeira visão com seus olhos, ou seja que sua própria retina – eu falo da 
retina, o órgão da visão – vê uma acumulação de Luz tal que o que era invisível, 
por exemplo o que se chamam as auras, as radiações energéticas e mesmo as 
radiações dos objetos, isto é o que se chamam as ondas de forma, tornam-se 
visíveis para vocês... vão se tornar visíveis para vocês. É o mesmo processo, da 
Revelação, do Apocalipse. 
 
 

Questão : alguns têm visto no céu, ultimamente, uma nuvem como 
um tubo, que tem uma forma circular, e às vezes vários tubos 
encaixados uns nos outros. 
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Um tubo circular, não entendi. 
 
 

Questão : é um círculo que é redondo, como um anel. 
 

Um círculo é sempre redondo. 
 
 

Questão : sim, isso faz um anel de nuvens. 
 

Com nuvens ao redor ? 
 
 

Questão : não, é a nuvem que é em  forma de anel. 
 

Isso podem ser embarcações, é claro. Vocês têm muitos Arturianos em seus 
céus no momento atual, vocês os verão... Então há eles, há os vegalianos e há 
também os Pleiadianos. A característica das embarcações Arturianas, 
certamente eles se mostram raramente ao olho nu exceto quando eles entram 
nos vulcões, porque eles adoram os vulcões, mas quando vocês os veem, eles 
estão camuflados por uma nuvem, parece um cilindro.  Mas vocês têm também 
formas redondas, e aliás vocês podem ver formas cilíndricas que se encaixam 
umas nas outras ou que estão como sustentadas por formas redondas, são as 
embarcações Arturianas e Pleiadianas que fazem um trabalho preciso sobre 
uma dada zona. Eles ajustam um pouco mais finamente o que fizeram os 
dragões sobre os planos sutis, hein, que eles veem perfeitamente. Assim aí, não 
são os buracos na terra, mas é um reajuste, vamos dizer, energético, vibral, que 
se produz no espaço em que eles estão. 
 

Outra questão.  
 
 

Questão : quando as embarcações vierem buscar algumas pessoas, 
haverá apenas embarcações de Luz ou igualmente embarcações 
dos maus rapazes ?  
 

Os dois ao mesmo tempo. Certamente, vocês sabem muito bem que os Dracos, 
eles também têm necessidade de alimento, em todo caso eu já o disse muitas 
vezes.  Isso faz parte de acordos, se posso dizer, se posso chamar isso de um 
acordo, entre os planos de desenvolvimento da Liberação. Assim haverá os dois 
ao mesmo tempo. Todas as forças da Confederação Intergaláctica serão 
mobilizadas neste setor do universo e agora vocês têm, então as portas do Sol 
estão permeáveis e vocês têm embarcações que não podiam passar até o 
presente para se aproximar de vocês, que agora podem se aproximar sem risco 
para a Terra nem para vocês e vocês vão ver formas cada vez mais 
surpreendentes. 
 

Em todo caso haverá efetivamente, independente da Confederação 
Intergaláctica, as forças Draconianas que também estarão presentes, mas elas, é 
claro, unicamente para coletar despojos,  não é questão de que elas conduzam 
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qualquer consciência que seja. Mas como sua consciência estará liberada do 
corpo após o Apelo de Maria, mesmo que vocês conservem o corpo, isso não 
coloca nenhum problema. E como eu disse de maneira humorística, vocês estão 
tão empanturrados de Luz que eu penso que os Dracos vão ter uma indigestão 
sagrada. 
 
 

Questão : é útil descrever-nos as embarcações Arturianas que 
podem ser embarcações físicas ? 
 

Mas eles são físicas, as cápsulas Vegalianas são muito físicas. 
 
 

Questão : as embarcações da Luz autêntica elas têm um aspecto 
particular em relação àquelas dos maus rapazes ? 
 

Por exemplo se tomamos aquelas que estão mais próximas, são exatamente as 
embarcações Arturianas, e as embarcações da frota Draconiana. Simplesmente 
os Arturianos, são um cilindro perfeito arredondado em cada extremidade 
enquanto que as embarcações draconianas, elas, são como um charuto, isto é 
que são bojudas, o cilindro não é... as duas linhas do cilindro não são paralelas, 
elas apresentam uma protuberância no alto e embaixo.  A diferença é menor no 
nível da aparência, mas vocês têm certamente a saudação de Órion. E bem, se 
vocês estão mortos e o corpo é um despojo, não há mais saudação de Órion. 
 
 

Nós atingimos o tempo estipulado. 
 

Então caros amigos eu vou me retirar, e retornarei como o tenho feito nas duas 
vezes precedentes, no final, porque penso que vocês terão questões após o que o 
Impessoal os terá feito viver. 
 

Eu lhes transmito todo meu Amor, todo meu Amor caloroso, e agora  nós 
estamos verdadeiramente muito muito próximos de nossos reencontros com 
vocês todos.  Eu os abraço, eu os aperto sobre meu coração e eu lhes digo até 
muito breve. 
 
 
 

*** 
 
 

Tradução do Francês: Ligia Borges 
 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/o-m-aivanhov-qr-
partie-2-decembre-2016/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/o-m-aivanhov-qr-partie-2-decembre-2016/
https://lestransformations.wordpress.com/2016/12/19/o-m-aivanhov-qr-partie-2-decembre-2016/
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O.M. AÏVANHOV - Q&R - Dezembro de 2016 - Parte 3 
 

Eh bem caros amigos estou extremamente contente de passar um momento 
mais longo do que ontem com vocês para responder a suas questões, as 
mais sábias como as mais excêntricas, não é ? Então eu os escuto, 
assim não hesitarei em distribuir horas de cola, hein. Eu lhes entrego todas as 
minhas bênçãos, aliás eu não vim sozinho, vocês vão senti-lo, há muitas 
Presenças que me acompanham para me sustentar na difícil tarefa de fazê-los 
compreender a Luz. 
 
 

Questão : é exato que o som do Espírito está à esquerda e o da alma 
à direita ? Recentemente foi dito o inverso ? 
 

Mas é exatamente isso. O Antakarana, que tornou-se o canal de Luz, o que antes 
era chamado « as cordas celestes », quando vocês ativam o Espírito santo, a 
alma reage. O que vocês ouvem à esquerda, é o som da alma. Depois vocês 
podem ouvir o som do Espírito à direita, mas se vocês ouvem uma voz, se vocês 
a ouvem do exterior à direita, isso não é senão um desencarnado.  Se vocês a 
ouvem à esquerda, é um ser de Luz, não é ?  Então seguidamente o som da alma 
e o som do Espírito, uma vez que os chakras que estão ligados à alma e ao 
Espírito, se vocês preferem as Portas AL e Unidade, há também uma alquimia 
que se faz nesse nível, portanto vocês podem ouvir o som da alma, mas quando 
a alma é dissolvida, é substituído pelo som do Espírito, não é, e esse é percebido 
de maneira indistinta tanto à esquerda como à direita. Isto é o Nada, que é o 
som da alma quando da primeira abertura da recepção do Espírito santo, não é 
o mesmo som de quando vocês vivenciaram a Onda de Vida. 
 

Há diferentes tonalidades e diferentes tipos de som à esquerda e à direita. Vocês 
sabem que a última etapa, antes do Espírito, é o Coro dos Anjos, não é, e ele 
pode ser ouvido à esquerda como à direita como ao meio, no interior da cabeça 
eu quero dizer. Assim não é uma contradição, mas a ampola de clariaudiência, 
ela se apresenta dos dois lados, a corda celeste, o Antakarana, também, mas 
quando esse Antakarana se transformou no Canal Mariano pelo acréscimo das 
partículas adamantinas e a abertura do coração, isso pode ser o som do Espírito 
como o som da alma. Não há mais diferença entre a esquerda e a direita, o que 
explica que muitos entre vocês percebem esse som dos dois lados, em 
alternância mais forte à esquerda, mais forte à direita, e às vezes dos dois lados. 
Tudo depende da energia e da consciência ambiental que não depende de vocês, 
mas de diferentes influências astronômicas, biofísicas, geofísicas e também 
coletivas, se posso dizer. 
 

Então o verdadeiro som da alma é ouvido – que é chamado Nada – e está ligado 
à perfuração das bainhas dos 6º e 7º  chakras, e ele se manifesta à esquerda.  No 
início, o som do Espírito, efetivamente,  era à direita. Para não confundir com o 
que vocês ouvem, que não são sons porque mesmo se esse som está lateralizado 
à esquerda, de fato ele não é gerado pelo ouvido. Vocês podem tapar os ouvidos, 
vocês ouvem o mesmo som, não é ? Depois, quando as cordas celestes ou o 
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Antakarana foi atapetado de partículas adamantinas pela abertura do corpo ou 
pelos processos de chegada da Luz na terra, não há mais distinção entre a 
esquerda e a direita.  Tanto um como o outro podem ser ouvidos dos dois lados. 
 

Então, questão seguinte. 
 
 

Questão : o que é o Cristo interior ? 
 

O Cristo interior ? É o estado Crístico Ki-Ris-Ti. O Cristo interior, é quando 
vocês seguem o que lhes disse o Cristo em sua encarnação : ele lhes disse para 
imitá-lo, não para segui-lo, mas para colocar vossos pés, vossos passos em seus 
passos. Assim o Cristo interior não é nada mais do que o estado Crístico, ou se 
vocês preferem, o esboço do Cristo interior, é o que foi chamado a criança 
interior, aquele que não depende das circunstâncias de sua pessoa, onde se 
exprime a espontaneidade, a Liberdade, a Alegria. Portanto o Cristo interior 
não é diferente do Cristo histórico ou do Princípio Crístico  que, eu os lembro, 
renasce a cada ano no mais profundo inverno, o 25 de dezembro.  Pouco 
importa que isso seja a data histórica ou não do nascimento de Jesus, isso não 
tem nada a ver. 
 

Assim o Cristo interior, é simplesmente a ressonância que se encontra em você 
quando o impulso Metatrônico e o impulso Micaélico, com a fusão do Canal 
Mariano, com o coração vibral ou o Coração Ascensional, dão nascimento – 
pela passagem da Porta Estreita e pelas radiações da Fonte -, ao Cristo Interior. 
É o estado Crístico muito simplesmente. Não é diferente do Cristo. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : quando de um encontro com o Impessoal, a Estrela IM 
ativou-se fortemente, depois a Porta Unidade, e enfim a Porta Bem. 
Há um esclarecimento a trazer sobre esse trajeto ? 
 

Sim há uma relação, e talvez você a tenha vivido, mas eu creio que nós já 
falamos disso. Progressivamente, o Canal Mariano que estava muito lateral, no 
momento em que ele se aproximou, ativou bem sobre IM, mesmo isso pode 
ativar também Clareza e também Unidade, tudo o que está ligado a essa região 
do Ar, não é ? Quando o Canal Mariano se aproxima suficientemente do eixo 
mediano do corpo, o que é que vai se passar ? Isso traduz de início que há uma 
fusão com o coração e portanto a possibilidade de viver o Coração Ascensional, 
e então o Fogo Ígneo, mas há efetivamente uma ressonância que se faz, pelo 
trajeto que se aproxima do eixo mediano, com o Triângulo do Ar ou uma de 
suas Estrelas, com a Porta Unidade e com o coração. De fato é muito lógico. 
 
 

Questão : não é a Porta, mas a Estrela Bem. 
 

São todas as Estrelas que estão à esquerda, não há problema. Isso pode 
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transbordar é claro até a Estrela Atração, mas o mais frequente é IM, Clareza ou 
Unidade, às vezes Ki-Ris-Ti também. Mas tudo isso está ligado à proximidade 
do Canal Mariano que se deslocou efetivamente até tocar sua face e sua orelha, 
e então entrar em ressonância com os três, IM sobretudo, e a Porta Unidade. 
Isso traduz também, de maneira mais geral, independentemente desse 
mecanismo vibratório, efetivamente que tudo está pronto para deixar o piso das 
vacas. 
 

Continue. 
 
 

Questão : você pode desenvolver sobre a enorme onda de energia 
cósmica para 26 de dezembro ? 
 

O 26 de dezembro ? Para mim é um pouco antes, não é ?  Em todo caso essa 
onda galáctica, essa onda cósmica, depende muito do que ela é constituída ; isso 
depende de onde ela vem. Vocês têm ondas cósmicas que os tocam cada vez 
mais facilmente, mesmo se não há uma emissão de uma estrela particular, 
muito simplesmente devido aos buracos na magnetosfera e na ionosfera que 
estão cada vez mais esburacadas, como vocês o sabem, visto que Miguel 
trabalha o céu continuamente ; ele lhes disse, isso, já no mês de setembro. De 
qualquer modo vocês têm também um mecanismo muito preciso no nível do 
Sol, o nosso, aquele da Terra, que se abre, vocês sabem, e também sua camada 
isolante desaparece, e nesse momento vocês não têm mais radiação solar, mas 
vento solar. Ora esse vento solar afasta a radiação habitual do Sol, quando não 
há ejeção de massa coronal, mas permite sobretudo às radiações galácticas, 
cósmicas e extraterrestres tocar a Terra. 
 

Portanto vocês têm cada vez mais radiações cósmicas. Houve vários picos, 
certamente, de radiações cósmicas durante todos esses anos, que têm 
correspondido a diferentes manifestações seja do Sol, seja de diferentes 
estrelas. O mais belo exemplo, é claro, foi o que se passou quando da revelação 
e da encarnação das Chaves Metatrônicas no nível dos Círculos de Fogo, mas de 
toda a Terra, quando a estrela Bételgeuse, que é a estrela dos gigantes, emitiu 
seu primeiro impulso de radiação gama de supernova, que levou as Chaves 
Metatrônicas a se derramarem sobre toda a Terra. 
 

Da mesma maneira, vocês mesmos bem  duvidam que os alinhamentos que vão 
se produzir entre os diferentes planetas deste sistema solar com Hercólubus, 
com o centro galáctico no signo de Ofíucus, isto é nos arredores de agora – isso 
começou mas estará em seu máximo por perto do solstício de inverno, antes do 
que no 26. De qualquer maneira certamente há outros tipos de radiações que 
podem chegar, que não são deste sistema solar nem de Hercólubus, mas de 
diferentes estrelas que afetarão de maneira sincrônica no processo de ascensão 
real e concreta da Terra em sua nova dimensão. 
 

Eis o que eu posso dizer sem entrar em detalhes muito complicados. Mas 
certamente vocês o sabem uma vez que... os movimentos lunares são muito 



151 
 

conhecidos por isso : a lua cheia, a lua nova, a cada vez energias diferentes, mas 
vocês têm também os equinócios, os solstícios, vocês têm um certo número de 
festas ditas religiosas que estão decalcadas sobre as festas pagãs, é claro. Eu 
lhes falei do solstício de inverno mas também do Princípio Crístico que será 
atualizado para muitos irmãos e irmãs efetivamente a partir de 25 e 26 de 
dezembro. Em todo caso talvez nesse momento vocês terão também essa onda 
galáctica, que ela seja emitida continuamente como é o caso, pelo centro 
galáctico, ou seja Alcyone, ou que ela seja emitida pelas diferentes estrelas como 
Bételgeuse ou outras que vivem também transformações particulares, se posso 
dizer. 
 

Portanto eu não posso lhes dizer mais, se isso é apenas como qualquer onda 
galáctica, isso provoca reajustes (ondas solares, por sinal), isso provoca 
reajustes extremamente importantes, tanto da crosta terrestre como de seus 
corpos, como de sua consciência, onde quer que vocês estejam, é claro. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : é útil hoje querer ajudar uma pessoa que sofre e que pede 
ajuda, mas resiste, enviando-lhe Luz ? 
 

Enviar a Luz não é um ato de Amor, é um ato de projeção e do ego. Vocês são 
Luz e vocês colocam sua atenção sobre essa pessoa que pediu ajuda, mas vocês 
não têm necessidade de projetar, porque de onde é que vocês projetam ? Exceto 
se vocês têm a radiação do Divino que é aberta espontaneamente, isto é, o 
coração vibral ou o Coração Ascensional, ou o Fogo Ígneo, aí não há nenhum 
problema, desde que vocês coloquem sua atenção sobre um irmão ou uma irmã, 
mesmo sem vontade ou ideia de ajudar quem quer que seja, a conexão, se posso 
dizer, ela se estabelece. Assim é sempre útil ajudar o outro, sobretudo quando 
há pedido, mas não necessariamente com a projeção da Luz, em todo caso antes 
com o que vocês conhecem : o magnetismo, as energias habituais, vitais, deste 
mundo. 
 

Ou então vocês podem pedir aos dragões, aos gnomos, mas por vocês mesmos, 
a menos que tenham atingido e vivido um grau de pureza e de simplicidade tal 
que vocês são capazes de desaparecer, isso será sempre sua pessoa que agirá. 
Ora a pessoa, ela deve agir com as energias deste mundo, quaisquer que elas 
sejam, porque assim que uma pessoa quer agir com a Luz, há um processo de 
transferência e de projeção de Luz e vocês não estão seguros de que não está 
misturado de sua personalidade, se vocês estão ainda inscritos na pessoa. E isso 
pode ser desagradável durante este período. 
 

O melhor é delegar, ou seja pedir à Luz mas não projetar a Luz que emana de 
vocês. Aí é de qualquer modo muito diferente. Em um caso, é uma prece, no 
outro caso é um ato mágico, e esse ato mágico depende apenas da localização de 
sua própria consciência. Porque haverá sempre, nos mecanismos de irradiação 
da Luz que vem de sua pessoa, isso será sempre colorido pelo que vocês são, 
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exceto se vocês desapareceram realmente e concretamente. Portanto há riscos. 
 

Ao contrário se vocês fazem o apelo à Luz sem que ela os atravesse, a ação será 
muito mais direta e vocês não arriscam com interferências do que vocês são. E 
isso lhes foi dito inúmeras vezes : o mais importante hoje, onde quer que vocês 
estejam, quaisquer que sejam suas atividades, é estar no coração. Isso não quer 
dizer projetar o que quer que seja, é, como dizem os Arcanjos ou as Estrelas, é a 
radiância da Presença, não é, é a radiação espontânea da Luz, mas não é uma 
pessoa que decide enviar a Luz, porque aí isso não tem verdadeiramente os 
mesmos efeitos. A menos que seja verdadeiramente... tenha desaparecido e viva 
permanentemente, praticamente, na Infinita Presença ou Última Presença. 
Senão a Luz será sempre colorida pela sua vontade pessoal. 
 

Da mesma maneira que as Estrelas, quando elas intervém, elas intervém com 
sua radiância própria que está ligada à função que elas têm, mas que não está 
ligada às suas histórias, é claro. Em todo caso há uma coloração da energia 
vibral ; elas não são sempre brancas. Eu trabalho sempre, e com minhas mãos o 
mais frequentemente, com a Luz Branca. 
 

De qualquer modo se vocês não veem a Luz sobre a tela de sua consciência, se 
vocês não estão nesse Branco Imaculado, como vocês querem enviar o Branco ? 
É melhor ter a intenção e orar à Luz para fazer isso, isso não tem de atravessá-
los enquanto vocês não são Luz. Não é semelhante, certamente, para o 
magnetismo e tudo o que está ligado aos conhecimentos terrestres, hein, é 
profundamente diferente. E façam apelos aos intervenientes, com suas 
especificidades. Vocês sabem que Mestre Philippe trata magneticamente, ele 
trata sobre a matéria, vocês sabem que o mestre chinês Li Shen, ele trata pela 
energia elétrica, pelo Fogo do Éter, pelo Fogo vibral, mas fisicamente também, 
agora outras irmãs Estrelas, por exemplo, tratam mais diretamente sobre a 
consciência, sem tocar o coração... o corpo perdão. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : as questões sobre Osíris e o Cristo me tocaram em 
relação à noção de sacrifício... 
 

Osíris ? 
 
 

Questão : Osíris e Horus… 
 

Sim, que eu enviei às favas, aliás. 
 
 

Questão : o Cristo se sacrificou e Osíris foi desmembrado em treze 
partes. 
 

Sim. Essa pessoa, ela estava para contar isso, ou ela leu ? 
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Questão : qualquer que seja nosso interesse pela História, porque 
houve tantos escritos sobre a noção de sacrifício, quaisquer que 
sejam os povos e as épocas ? 
 

Mas porque se vocês não se sacrificam, vocês não estão livres, é tão simples 
como isso. Crer que vocês vão conduzir sua pequena pessoa ao Reino dos céus é 
uma heresia total. Vocês podem, é claro, e como eu fiz durante cinquenta anos, 
melhorar a pessoa para preparar o que se vive agora, mas eu jamais disse que 
era a finalidade. Eu falei de caminho, eu falei de aprimorar a pessoa, era um 
trabalho de preparação, mas efetivamente, se vocês querem chegar ao objetivo, 
se posso dizer, que não é um objetivo, vocês devem se sacrificar. Isso não quer 
dizer fazer mal a vocês mesmos ou se matar, não é, mas é o sacrifício da pessoa, 
é a crucificação. 
 

Todos os místicos, e como o disse essa pessoa, essa irmã, todos os grandes 
místicos em todos os lugares, onde eles estejam, passaram por isso. «  Ninguém 
pode penetrar o Reino dos céus se ele não se torna como uma criança. », 
quaisquer que sejam seus conhecimentos, qualquer que seja sua gentileza, seu 
carisma. O Reino dos céus não tem nada a ver com a terra. Portanto, é claro, em 
todas as tradições e em todos os movimentos vocês vão encontrar essa 
transformação, esse sacrifício, mais ou menos conduzido até o fim segundo as 
escolas, as escolas de ensinamentos. 
 

Mas hoje eu os lembro de qualquer modo que as circunstâncias da terra não são 
históricas, em todo caso da História contínua ; vocês saem da História. Assim 
muitos irmãos e irmãs ainda adoram se contar histórias através de Horus, 
Osíris, Suméria, Babilônia e a Lemúria, a Atlântida, mas tudo isso não lhes 
serve para nada. Isso estava bem quando eu ainda estava encarnado há 
cinquenta anos, isso fazia parte do conhecimento, mas o que lhes foi dito nesta 
fase final ?  Antes mesmo das Núpcias Celestes, vocês não se lembram do que 
disse o Arcanjo Jofiel ?  Que o conhecimento é uma estupidez. Ele lhes serve 
para viver neste mundo, mas ele jamais lhes dá a chave de saída deste mundo, é 
impossível. O Cristo exprimiu de tantas maneiras. 
 

Olhem Mestre Philippe também, ele lhes falou de humildade. Quando se 
perguntava como ele podia fazer tantos milagres, ele dizia simplesmente porque 
ele era o menor entre todos após o Cristo.  Meditem sobre isso porque é muito 
importante. Se seu cérebro está sobrecarregado de conhecimentos, sobretudo se 
vocês não estão liberados, vocês vão aderir às histórias, é o que eu dizia 
enquanto você lia a questão.  Osíris que foi cortado em treze pedaços, eles estão 
onde esses pedaços ? Quem foi que contou isso ? É como a história da criança 
salva das águas ; não tem que Moisés foi salvo das águas. Se vocês olham, para a 
Suméria também, se vocês olham na Atlântida, para aqueles que são capazes de 
ir ali, efetivamente isso se produziu também. São os mitos, isso quer dizer que 
não é verdade, mas que os mitos adotam sempre os mesmos símbolos e os 
mesmos fatos. 
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Agora, a história de Osíris com Ísis e Seth, é verdade que alguns povos 
ocidentais são muito marcados pelo Egito, mas bem, sinceramente para que 
isso serve, para serem livres ? Vocês sabem, vocês não têm mais muito tempo 
para tergiversar nessas histórias de conhecimentos esotéricos, ocultos, 
históricos, que hoje não lhes são de nenhum interesse porque elas os 
distanciam do Aqui e Agora.  E finalmente isso são estratégias do ego para 
evitar ir para dentro, quer dizer o coração, então gargareja-se conhecimentos 
espirituais, ou outros, esperando encontrar e ser a Luz. Mas tudo depende ainda 
uma vez de sua liberdade e de sua finalidade. 
 

Certamente poderia se falar também, e eu o faço às vezes, empregando palavras 
presentes na Kabala ; eu também o fiz em minha vida com a árvore das 
Sefirotes, é claro.  Mas hoje vão ao essencial, tudo está aí.  Por que vocês têm 
necessidade de se religarem à Kabala, à Osíris, ao Cristo histórico, etc ? Isso 
serve para nada. É uma perda de tempo, e o tempo está muito limitado. 
 

Vamos, continuemos. 
 
 

Questão : por que os dragões foram apresentados para alguns 
entre nós bem antes de sua intervenção no nível coletivo ? Há uma 
razão particular ? 
 

Não há razão particular, mas há assim mesmo razões muito precisas. Desde que 
vocês vivem esses contatos com a natureza, eu lhes disse que estavam ligados à 
acumulação das partículas adamantinas que agora  abrem as portas sobre o sol 
da Terra, e portanto esses povos da natureza lhes aparecem e se comunicam 
cada vez mais facilmente.  Mas essa comunicação individual, ela sempre 
existiu.  Olhem, vocês têm países onde os elfos são reconhecidos e respeitados, e 
em certos países vocês estão tão duros da cabeça e do coração que vocês não 
podem considerar que isso seja possível, mas vocês podem doravante se 
comunicar com não importa qual consciência sem nenhuma dificuldade. Mas 
isso não deve ser por curiosidade.  O interesse é também abrir em vocês ainda 
mais a verdade de seu ser, ou seja a Infinita Presença. 
 

Assim agora, certamente que alguns entre vocês foram capazes, antes deste 
momento coletivo, de entrar em ressonância, em comunicação com os 
diferentes povos da natureza, mas isso, isso sempre existiu. Simplesmente, 
desde que as partículas adamantinas estão totalmente massivas sobre a terra, 
tornou-se muito mais fácil, mesmo se vocês não tinham predisposições 
anteriores, se posso dizer. Portanto você deve fazer parte dos seres que têm uma 
predisposição interior para esse tipo de contato, muito simplesmente. 
 

Mas se você é... se esse irmão ou essa irmã é honesto, basta que ele se incline 
sobre a qualidade desse contato tal como era antes do fenômeno coletivo, como 
ela disse, tem lugar, e agora. É profundamente mais presente, profundamente 
mais íntimo e mais físico, porque as circunstâncias da relação, como vocês 
mesmos não estão mais confinados, mesmo se vocês não estão liberados 
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completamente... Eu lhes disse que o que se passa na ionosfera e na 
magnetosfera se passa também em seu corpo causal – se ele não foi queimado 
pela liberação da alma -, então o corpo causal torna-se cada vez mais 
permeável, os karmas são varridos para lhes permitir instalarem-se na 
Eternidade.  O karma, isso pertence ao mundo dos Arcontes, isso não pertence 
ao Amor. 
 

Questão seguinte. 
 
 

Questão : pode-se chamar Miguel pela única alegria de sua 
presença 
 

Bah sim, por que ? Não há nenhuma objeção. Vocês sabem que os 
intervenientes... como lhes disse e redisse o Cristo, ele pode intervir em 
milhares de lugares com a mesma consciência, e falar a milhares de entidades 
dizendo a cada uma algo de diferente sem nenhuma dificuldade. Nós não 
estamos... mesmo se nós, os Anciões, estamos em nossa embarcação, 
localizados aos seus lados, mas para um ser totalmente livre, não há nenhuma 
fronteira de distância, de tempo, de dimensão que se mantenha. Portanto sim, o 
Cristo agora tem a possibilidade, assim como Miguel, de entregar cem mil 
mensagens ao mesmo tempo, diferentes para cada interlocutor, que terão todas, 
certamente, a mesma finalidade, mas vocês vejam, não é um problema para a 
consciência desde que ela não esteja mais sujeita e fixada em um corpo. 
 

O Arcanjo Miguel não está fixado em sua dimensão de escolha, ou seja a 11ª ou 
a 18ª, isso depende de períodos, mas isso não tem nenhuma importância hoje 
porque seu campo de Luz ao redor de vocês, o Toro de Luz, a Merkabah se vocês 
preferem, a Leminiscata é tão intensa ao redor de vocês que permite a ele entrar 
em contato com tudo. É por isso também, como eu disse ontem, que vocês 
verão os pequenos demônios, é o mesmo processo. E aliás vocês constatam que 
não há necessidade de fazer rituais complicados : vocês pensam em Miguel, se 
seu campo é o bastante ou tem de passar pelo Canal Mariano 
 

Então sim, você pode chamar quão bem lhe parece. Aliás ele está em você, 
portanto ele emerge de você. É por isso que agora vocês têm, quando vocês o 
sentem descer... Antes vocês sentiam descer uma entidade de Luz, para aqueles 
que canalizam, ou vocês os viam do lado esquerdo, agora o Canal Mariano está 
tão próximo que o Canal Mariano se coloca em vibração e em fogo sem que 
vocês discirnam a entidade que desce, como antes, no interior do Canal 
Mariano -, a entidade agora sai do coração. 
 

Como foi dito, tudo é Um e agora  tudo se vê, cada vez mais. Assim certamente 
que você pode chamar uma Estrela, isso foi dito, você pode chamar um Arcanjo, 
você pode chamar o que você quiser  uma vez que já está em você. E a 
conscientização dessa Presença interior  se faz em muitos irmãos e irmãs já 
desde numerosos meses. 
 

Outra questão. 
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Questão : com um irmão, acima do vilarejo dos gnomos, nós 
sentimos uma Presença de estatura imensa e eu vi um arbusto 
ardente. No dia seguinte voltamos lá às quatro. No lugar onde eu 
havia visto o arbusto ardente, nossos caminhos se separaram. 
Mais longe, eu me coloquei em contato com um ser imenso. Era 
muito doce e senti uma grande segurança. Um pintarroxo voou ao 
redor de mim e pousou. Eu vi seu olho no olho dele e você me disse 
que retornasse. Em seguida a isso há questões... 
 

Antes de colocar as questões, o que eu não compreendo, é que esse irmão ou 
essa irmã disse que eles retornaram às quatro. Por que os caminhos se 
separaram ? Eu nada compreendi em relação a isso. 
 

Questão : não se continuou juntos.  
 

De acordo. 
 

Questão : alguma coisa me levou mais longe no caminho. 
 

De acordo. 
 

Questão : o que você pode dizer sobre essa vivência ? 
 

De início tudo o que você encontra na natureza não serão um povo da natureza 
necessariamente. Não há somente os dragões, não há somente os elfos, os 
gnomos, as ondinas, há outros povos da natureza, mas porque não haveria os 
Arcanjos ou também outras Presenças que passeiam como vocês ? Isso foi dito, 
eu creio, que os irmãos da Confederação Intergaláctica agora podem se 
aproximar de vocês, isso foi explicado. Portanto por que é que não haveria por 
exemplo, você falou do arbusto ardente, por que é que lá não teria sido 
Metatron ao lado ? E a questão é qual ? Por que a primeira parte e o segundo 
dia não se fala da mesma coisa, não é ? É esse o problema, o primeiro dia me 
fala de uma presença imensa e o segundo dia me fala de uma Faia, uma árvore. 
 
 

Questão : essa Presença era imensa, mais alta do que as árvores, eu 
não cheguei a lhe dar um nome. Talvez eu falei de uma presença em 
um momento e de um ser em um outro, mas é a mesma coisa. 
 

Sim eu prefiro, efetivamente. E portanto você ligou essa Presença imensa à 
árvore ? 
 

Questão : não. 
 

Qual é a relação com a árvore, eu ainda não compreendo. 
 

Questão : ela era tão grande quanto a árvore, mas não era uma 
árvore. 
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Bem é a questão que eu coloco também. 
 

Questão : a relação com a árvore, é somente o tamanho : era maior 
do que uma árvore. 
 

Querida irmã, eu a lembro de que os dragões podem ir de algumas dezenas de 
centímetros, mesmo menor, até dezenas de metros, você vê ? Assim eu não 
tenho... por que se pediu que você descesse agora, que eu te pedi para descer ? 
Certamente é porque você não tinha de estar nesse lugar naquele momento, 
muito simplesmente. Talvez a primeira vez em que você vivenciou isso, sem 
prejulgar a Presença, você sentiu que isso podia ser algo tão imenso que você 
teve medo.  Porque você diz, eu falei ontem dos pequenos demônios, mas há 
demônios que são maiores, que podem ser muito pequenos. Não é necessário 
deixar-se abusar, se posso dizer, pelo tamanho, porque o tamanho é mutável, 
nas outras dimensões. 
 

Vocês sabem muito bem, por exemplo fala-se de Miguel. Miguel na 18ª 
dimensão não tem nada a ver com o Miguel tal como ele se apresenta a vocês – 
aliás ele está aí, é necessário saudar, à direita, ali. Se vocês querem, um Arcanjo 
tem dois metros e quarenta, dois metros e oitenta, na 5ª dimensão, mas na 18ª 
dimensão, é a mesma consciência, ela tem dezoito mil quilômetros de 
envergadura, e no entanto é a mesma consciência. Portanto não é senão seu 
medo que fixou alguma coisa pelo tamanho da Presença ou a densidade da 
Presença, não era o esforço de reproduzir os medos ? Mas o que te disse que era 
um ser da natureza ? Sim há o arbusto ardente, é necessariamente Metatron. 
 
 

Questão : eu não pensei em um ser da natureza, mas em uma 
Presença interdimensional. 
 

Isso quer dizer ? 
 

Questão : eu não coloquei nome. 
 

Sim então necessariamente sua consciência, onde quer que esteja localizada, há 
sempre a necessidade de nomear e identificar uma forma. A partir do instante 
em que você é surpreendida há o medo, quer você queira ou não, ora encontrar 
a Luz com uma Presença desse tipo, eu digo... bom, era Metatron, mas 
evidentemente  você não pode abordar isso com o medo, não se pode comparar 
com o tempo de Moisés. As energias que todos vocês carregam, onde quer que 
seja que vocês estão, eu os lembro que há Luz em todos os lugares, mesmo se 
vocês não a sentem, mesmo se vocês não a vivem, quer dizer que se há um medo 
que se criou nessa atmosfera, ou um pavor, ou uma surpresa, isso vai retrair as 
energias. 
 
 

Questão : no local eu tive um sentimento de segurança e bem-estar. 
A dúvida veio quando eu me perguntei por que você estava vindo 
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me procurar ? É daí que veio a inquietação. 
 

Mas porque mesmo se não há medo ou você sente uma segurança, eu diria que 
é necessário ser capaz de encaixar, se posso dizer, a frequência e a Presença de 
Metatron. Não é anódino Metatron, vocês o sabem, vocês o vivenciaram quanto 
talvez escutaram Metatron que se exprimiu ;  robusto. Então isso pode, mesmo 
se você é totalmente liberado, isso pode criar interferências que não são 
desejáveis de viver neste período. 
 
 

Questão : eu não fui meu próprio dirigente, mas me senti atraída. 
 

Oh isso, isso não tem nenhuma importância, quer você tenha ido ao acaso ou 
atraída isso nada muda em relação à finalidade do encontro que você vivenciou, 
e que não era talvez necessário reviver. 
 
 

Questão : a alegria e o impulso do coração podem às vezes nos 
tornar muito audazes ? 
 

Não, não há verdadeiramente perigo, não há verdadeiramente risco, em todo 
caso vocês arriscam uma overdose de Luz, isso existe. Já o Fogo Ígneo os coloca 
em overdose ; para aqueles que vivenciaram a passagem de algumas Portas, 
vocês sentiram passar, não é ?  E esperem ver que o Fogo Ígneo acende de 
maneira sincrônica o eixo anterior e o eixo posterior no nível do sacro e das 
costas, vocês me dirão as novidades. 
 

Portanto não é de tudo um problema de negatividade ou de risco, mas 
simplesmente, efetivamente, é melhor respeitar as coisas mais normais para 
vocês neste período, isto é chamar os intervenientes, encontrar os povos da 
natureza, porque esses são elementos que os ajudam a penetrar 
definitivamente, no coração. Então veja, há apenas a surpresa que paralisa, 
mesmo se não há inquietude ou se há segurança.  Em todo caso você disse, em 
sua descrição, que era uma Presença imensa. Então veja, não é necessário... se 
você tem um sinal como esse, um pintarroxo ou um sentimento, qualquer que 
seja a Presença, não é necessário  ir aí, isso não quer dizer que a é escuro ou que 
é perigoso, mas simplesmente que não é adequado no instante em que se vive 
isso, é tudo. 
 

Vocês têm por exemplo seres, agora não tem o termo exato, que são seres 
mistos. Não se vai dizer híbridos porque isso não evoca coisas muito 
agradáveis,  mas seres mistos. Sei que uma pessoa ou duas sentiram e viveram 
no vilarejo dos elfos um encontro que não era com um elfo, mas com um elfo-
anjo, isto é uma mistura de elfo e Arcanjo. Tudo isso, essas espécies híbridas 
diria, não são híbridas propriamente dito, são especificidades em que, como 
vocês têm na terra místicos que seguiram o Cristo tanto, que foram 
estigmatizados, não é, é muito conhecido isso. E aí vocês têm por exemplo um 
elfo que tanto adorou um Arcanjo que quase tornou-se esse Arcanjo, como 
alguém que vive os estigmas na terra, do Cristo. É exatamente o mesmo 
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processo. 
 

Assim não é uma mistura ou uma hibridação por cruzamento genético, é mais 
uma ressonância e uma afinidade vibratória de Luz que faz um ser proveniente 
de tal povo viver uma transformação desse tipo, como os místicos na terra 
podem ser estigmatizados.  É a mesma coisa, há tal identificação a um ser a 
uma consciência, a um princípio, que esse princípio se encarna, qualquer que 
seja o nível dimensional, e dá um aspecto de um ser metade elfo, metade 
Arcanjo. Mas isso não é um cruzamento, se vocês querem, hein, é 
diferente.  Não são casamentos com filhos que são metade um e metade o outro, 
isso nada tem a ver, uma vez que isso se passa na Luz em dimensões além dos 
mundos carbonados. É uma identificação que criou uma forma híbrida entre o 
elfo e o Arcanjo. De qualquer modo, eu lhes disse ontem, vocês estão apenas no 
começo de suas surpresas. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : foi dito que esse elfo-Arcanjo se apresentaria talvez 
posteriormente... 
 

Sim, posteriormente. Não é certamente neste inverno porque como alguns de 
vocês perceberam quando das cerimônias élficas da lua nova ou mesmo indo 
aos seus locais, há uma espécie de energia que está muito mais interiorizada, e 
os elfos estão em período de interiorização, aliás o que vocês todos deveriam 
estar neste período. 
 

Eu dou uma precisão que pode ser importante para alguns de vocês : no período 
atual que precede, então que é o Advento, mas que precede o solstício de 
inverno e a encarnação do Princípio Crístico, vocês devem perceber, a maioria 
de vocês, que quando o sol se põe, suas condições fisiológicas, térmicas, de 
consciência, são diferentes, porque é o período ideal para seguir os ciclos do 
sono. Despertar com ele e fazer uma sesta quando ele se retira, porque aí vocês 
se beneficiarão de um fluxo extraordinário que está ligado à encarnação do 
Princípio Crístico. 
 

Em tempos recuados, antes do período que vocês vivem, a maioria dos grandes 
mestres da terra – eu não falo dos marionetes, hein, eu falo verdadeiramente 
dos grandes mestres que estão ligados sempre à Ordem dos Melquisedeques – 
utilizavam o solstício de inverno e o Princípio Crístico do 25 de Dezembro, 
mesmo antes da encarnação do Cristo, para catalizar a Luz na matéria. É um 
período extremamente importante em todos os níveis, independente mesmo do 
que vai se desenrolar, que já se desenrola desde algumas semanas. Assim se 
vocês têm a possibilidade, no momento em que o sol se põe, ele se põe muito 
cedo neste período, no hemisfério norte, se vocês têm a possibilidade de se 
recolher, de fazer uma sesta ou dormir, vocês verão que vocês vão viver coisas 
incríveis, porque é o movimento da energia vibral e da energia cíclica das 
estações que cria isso. 
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Aliás há muitos entre vocês, se vocês olham, a partir das quatro horas e meia, 
cinco horas, às vezes seis horas, vocês vão ter frio ou muito calor, vocês vão ter 
modificações, como o desejo de dormir, vocês vão sentir coisas que vocês não 
sentem em outras horas, tudo pode se produzir. É porque a Luz aí nesse 
momento, nessas horas, neste período, se cristaliza, e portanto o Fogo Ígneo 
tem mais chance de se espalhar. 
 

Isso também é um conselho que eu lhes dou, independente de suas questões. 
Tentem, no momento em que o sol se põe, colocarem-se em alinhamento, em 
prece, em sono, pouco importa, e vocês verão o que se passa. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : o que você pode dizer aos meus três companheiros sobre 
a vivência precedente ? 
 

Mas eu nada compreendi, a história dos companheiros. Eu não posso saber uma 
vez que eu nada compreendi do que se passou. 
 

Questão : as três pessoas que me acompanharam não foram até o 
fim. 
 

Sim, isso eu compreendi. Mas o que é que isso quer dizer... o que é que você 
quer dizer sobre isso ? Eu ouvi tudo, mas compreendi nada. 
 

Questão : você tem uma mensagem para eles ? 
 

Por qual razão  você quer que eu tenha uma mensagem para eles ? E porque 
você pede isso a mim, eles não me pediram nada. Não posso responder uma 
questão que não me foi colocada pela pessoa interessada, em todo caso.  Isso, 
não é possível, são eles que precisam pedir. O que é que você quer interpretar 
em relação ao fato de que os caminhos... aparentemente vocês mudaram de 
caminhos. Eles não colocaram questão a mim. É antes você a pedir por eles, 
mas eu não quero e não posso responder a alguma coisa que não me foi 
colocada diretamente por esses irmãos e essas irmãs. Não vejo o que te põe 
problema aí. E aliás eu me pergunto porque essa questão, o que é que isso 
traduz ? É uma necessidade de se tranquilizar sobre alguma coisa ou uma 
necessidade de quê ? Eu não compreendo. Se os principais interessados querem 
colocar uma questão, sim, mas eles não têm questão, eu não responderei a isso. 
 
 

Questão : no que me diz respeito, me pus afastado em um outro 
lugar para me interiorizar e ficar no silêncio, para sentir a 
Presença que bem respondeu a isso, a presença dos Arcontes, dos 
Arturianos, perdão. 
 

Não é inteiramente a mesma coisa. Mas, mas, mas, mas, mas, eu não terminei, 
não tem de forma alguma a mesma finalidade, mas a energia é perfeitamente 



161 
 

sobreponível.  Os Arturianos são guerreiros, eles jogam a guerra, como os 
Dracos, como os Arcontes, no entanto sua finalidade certamente não é a de 
confiná-los, longe disso. Assim efetivamente pode-se sentir alguma coisa que é 
muito mais vasta e muito mais potente como... eu disse, ali tinha  Metatron, e os 
Arturianos.  Eis, portanto eu penso que o irmão respondeu, havia necessidade 
de estar sozinho para sentir, é tudo. Aliás eu não compreendo porque você não 
pediu diretamente a ele. 
 
 

Questão : e permitiram-me sentir que esse lugar vulcânico não está 
totalmente extinto. 
 

Não está extinto, e aliás não há nenhum vulcão, mesmo adormecido, que está 
verdadeiramente extinto. Vocês os verão em diferentes países, hein. Nos 
períodos de maiores reajustes da Terra como já houve vários, como vocês o 
sabem, os vulcões desempenham um papel importante, e naqueles momentos, 
serão todos os vulcões da terra que entrarão em erupção, todos sem exceção. Há 
mesmo novos vulcões que aparecem a cada vez. E se vocês olham suas 
informações, vocês verão que há fumaça que sai do solo em locais em que não 
há vulcões. Porque a pressão, o impulso da Luz que agora toca a terra desde 
2011 ( a superfície da Terra), desde o núcleo cristalino, torna-se tão intensa com 
a ressonância criada por Nibiru que certamente, como eu disse há muito tempo, 
não somente os vulcões do Cinturão de Fogo do Pacífico estão todos em erupção 
ou despertos, mas também novos vulcões aparecem em todos os lugares.  É um 
processo habitual nos finais de ciclos dos sistemas confinados. 
 

Assim é claro há uma atividade intensa, não somente dos vulcões, mas também 
das Presenças que estão aí. Metatron tem uma predileção, vamos dizer, 
certamente pelos Círculos de Fogo mas também pelos vulcões e, contrariamente 
aos Arturianos, sobretudo os vulcões adormecidos – ele vem colocar o fogo. 
 

E efetivamente os Arturianos têm uma energia, eu concluo a cerca disso, que é 
sobreponível, vamos dizer, em intensidade e em imensidão, à energia dos 
Arcontes, mas o efeito não é o mesmo hein, felizmente. Eis, então temos a 
resposta de uma das pessoas. 
 
 

Questão : eu prossigo : chegou-se a uma plataforma e senti as 
grades temporais que se reuniam sobre esse lugar. Nesse momento 
houve um som muito forte vindo do céu que me penetrou o crânio e 
uma forte pressão sobre os olhos. Parei ali e mais tarde deslizei 
interiormente como na terra, ou num riacho, e cheguei a um cristal 
azul. 
 

Sim, então veja, cara irmã que colocou a grande questão, cada um tinha alguma 
coisa a viver. Você teve a oportunidade. Você, queria que lhe dessem 
confirmação ou invalidação, e fazer viver o que você tinha a viver, mas eles 
tinham outra coisa a viver. Em todo caso está sempre ligado aos vulcões e às 
presenças metatrônica e arturiana. 
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Questão : eu sou a quarta pessoa. No lugar do arbusto ardente, 
percebi como uma base. 
 

Mas há uma base extraterrestre. Eu lhe disse que os Arturianos, eles descem 
todas as noites inclusive. 
 

Assim cada um tinha um polo de interesse que estava ligado sempre à mesma 
coisa, mas cada um tinha de viver alguma coisa diferente, é tudo. É por isso que 
é melhor ter testemunhos como esse porque sem isso vocês entram em 
projeções. De qualquer maneira, é o que eu teria respondido, ou seja que cada 
um vive em função do que ele tem necessidade de viver, sobretudo nos vórtices, 
nas bases ou quando há Presenças como essa, quer sejam os povos da natureza 
ou os Arturianos neste caso aqui. Da mesma maneira que aqui, há entre vocês 
aqueles que vão muito frequentemente ver as ondinas, outros os gnomos, etc., 
por afinidade. Então está muito bem assim, mas não é necessário ir buscar mais 
longe, cada um tinha alguma coisa a viver de diferente, em todo caso em relação 
com as mesmas Presenças, mas não no mesmo lugar. 
 

Vamos, outra questão. 
 
 

Questão : o que você pode dizer aqueles que chegariam a alguma 
coisa semelhante ? 
 

Então aí responderam-lhe, e eu respondi também. Mas eu lhes disse ontem, eu 
creio, e várias vezes, que vocês estão apenas no início de suas surpresas porque 
eu falei dos demônios, das entidades de Luz, dos pequenos demônios, de 
qualquer forma vocês vão mesmo ver o que se chamam as ondas, todas as 
ondas. Vocês vão ver as ondas dos telefones, as ondas dos Wi-Fi, vocês vão vê-
las com seus olhos.  Isso arrisca ser uma surpresa sagrada, hein.  Porque 
efetivamente, se vocês não sentem, por exemplo, a periculosidade do Wi-Fi, é 
certamente porque vocês não estão sensíveis, ou vocês o sentem, mas isso não 
lhes faz nada, em todo caso quando vocês verem o que isso faz, essa espécie de 
teia de aranha que vem pousar sobre seus casulos, mesmo que vocês não 
tenham nenhum efeito nefasto eu creio que vocês extinguirão o Wi-Fi. De 
qualquer modo vocês vão ver tudo, os pensamentos, as emoções. Não há mais 
interfaces, não há mais amortecimento com a matéria, então tudo isso vai se 
desvelar. 
 

Vocês vão ver o que é uma egrégora, vocês vão ver o que é uma forma 
pensamento, vocês vão ver suas próprias emoções, vocês vão ver... por exemplo 
vocês verão, mesmo sem a resposta do coração, se uma água é potável ou não, 
vocês verão com seus olhos o que há e que antes vocês chamavam percepções, 
vibrações e outro. Vocês vão ver sobre seus casulos e sobre todos os irmãos e 
irmãs.  E isso que vocês vivem com a natureza, é uma aclimatação para ver tudo 
o que há a ver e nós concebemos perfeitamente que isso arrisca perturbar um 
mínimo alguns irmãos e irmãs que estão confinados na materialidade. Não há 
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melhor maneira de desgostá-los de um mundo confinado, do que ver a verdade 
e não simplesmente sentir que o Wi-Fi não é bom ou que é nefasto, mas ver 
diretamente o que isso faz. 
 

Aliás vocês podem ver, ontem eu falei dos pequenos demônios  mas esses eles 
são... como um mosquito, é nada de alguma forma, mas se vocês não colocam a 
atenção, em um momento vocês verão de um golpe, por exemplo, algo que está 
sobre a parte inferior de sua perna esquerda, uma pequena entidade sombria 
que está em vias de picá-lo. Ela pica sua veste etérica para se alimentar, mas 
não há mais perigo. São como os mosquitos,  a menos que eles transmitam 
doenças, mas é certamente raro. Em todo caso vocês viverão tudo isso de 
maneira acelerada, hein, ao menos nós esperamos tanto quanto vocês. 
 

Outra questão. 
 

Questão : pode desenvolver sobre o numinoso que sucede o 
fenomenal ? 

  
O fenomenal é o que vocês veem, o numinoso é o princípio que permite a 
manifestação. É o mundo dos númenos, ou seja é, na Kabala o que se chama o 
mundo das emanações, os planos os mais altos, é ao mesmo tempo o palácio de 
Assiah e é também o que vem de Binah, isto é a Inteligência criadora. Isso é o 
numinoso.  O numinoso, eu disse e o repito hoje, em todo caso eu disse também 
no período em que me confinaram, vocês sabem, na prisão, por esses estúpidos 
desatinos. Tive tempo de mergulhar na escuridão. A escuridão, para o ego, são 
as entidades, é a magia negra, é tudo o que é escuro, tudo o que está ao oposto 
da Luz. Mas de onde vocês acreditam que vem a Luz ? Da escuridão, é claro. A 
ausência de Luz, não é a sombra, é necessário não confundir a sombra e a 
escuridão.  Toda Luz provém da escuridão, isto é do Absoluto, o que está antes 
da Fonte. É nossa morada para todos, sem nenhuma exceção, é lá onde nós 
estamos em casa. Todo o resto, são apenas jogos que nós conduzimos em toda 
liberdade, exceto nos mundos confinados.  Nós exportamos, nós exprimimos, 
com o corpo de Existência, a Alegria, e para isso nós percorremos os mundos 
em toda liberdade, nós percorremos as formas, nós percorremos todas as 
consciências, quaisquer que elas sejam, sem nenhuma exceção. 
 

Por que eu falei disso em relação à escuridão ? 
 
 

Questão : pela relação com o numinoso. 
 

Ah, o numinoso, é o mundo dos princípios. Ali não há Luz, não há formas. Aliás 
Binah, a terceira Sefirote é escura, mas não é a sombra. A sombra é definida 
como ausência de Luz, mas a escuridão, é o que precede a Luz. Certamente o 
ego vai fazer tudo para assimilar a escuridão e a sombra. Todos aqueles que 
estavam no orgulho espiritual e que viviam o Si, quando eles viram os liberados, 
eles gritaram ao escândalo. Eh sim, normal, era mais a Luz Branca que eles 
viviam, era a fonte da Luz Branca.  Mas vendo essa escuridão, eles 
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interpretaram como a sombra e tiveram muito medo. 
 

É necessário não confundir a sombra e a escuridão. Eu não falo de uma 
entidade escura, ali, eu falo do que não tem forma, nem limites, nem forma, 
nem tempo, nem espaço, isto é o Parabrahman ou o Absoluto. Toda Luz provém 
daí, isso foi dito, e aqueles que são liberados o viram bem, e aqueles que estão 
na Infinita Presença, mesmo se eles têm medo, eles o veem. A sombra, o 
sombrio (que não é esclarecido), e a escuridão,  nada tem a ver. Ao contrário 
vocês veem bem, se vocês veem uma entidade ou um demônio, é a sombra, de 
acordo, não é a escuridão.  A escuridão total, para o ego, é o nada, para o 
orgulho espiritual, é o diabo, e para aquele que é liberado, é a Alegria 
absoluta.  Não há entidades na escuridão, nem boas nem más, aí não pode 
haver manifestações da consciência nem forma alguma. 
 

Vamos, podemos continuar.  
 
 

Questão : dirigindo-se a cada um de nós, o Impessoal disse : « Você, 
o primeiro vivo ». O que isso significa ? 
 

Isso retorna simplesmente à primeira emanação do Absoluto, ou seja a primeira 
chama da vida. O primeiro vivo e o último vivo, é o Cristo também, « Eu sou o 
Alfa e o Ômega ». Mas vocês são também, todos, cada um, o Alfa e o Ômega, 
isto é o primeiro vivo e o último vivo. É a memória da chama eterna do Espírito, 
é a memória do Absoluto – que não é uma memória -, que se passa desde que 
vocês estão liberados, qualquer que seja sua forma de expressão, seu mundo de 
origem ou seu corpo de manifestação. É a mesma coisa. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : muitas vezes foi dito para irradiar o Amor, não há nada a 
fazer. Nesse contexto, como receber a frase : « Vele e ore ». O que 
significa « Vele » e o que significa « Ore » ? 
 

O que significa Velem e orem ? É uma pilhéria. « Orar » quer dizer orar, mas a 
prece do coração, « Velem » isso quer dizer estar vigilante, atento, consciente. 
Não é o fato de vigiar não dormindo mais, não é isso que isso quer dizer. 
« Velem e orem », isso quer dizer que a cada minuto de suas vidas, doravante, 
vocês devem tomar consciência, se isso não é feito, do que está em vias de se 
produzir em vocês e sobre a Terra, quer vocês percebam as energias ou não. 
Porque esse « Velem e orem » os coloca muito simplesmente na melhor 
disposição possível para acolher o Cristo e a Luz, o Apelo de Maria. É esse o 
sentido de « Velem e orem ». A primeira parte, antes de « velem e orem », o que 
era , o que ela perguntou? 

  
Questão : muitas vezes foi dito para irradiar o Amor, não há nada a 
fazer...  
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Não, para ser liberado, nada há a fazer ; para irradiar o Amor, é necessário ser 
livre, ou então é necessário estar instalado no Si. Mas essa irradiação se faz 
independente da pessoa. Vocês não decidem irradiar ou não irradiar, isso é 
ainda o ego. Aliás todos aqueles que assistiram as minhas entrevistas quando eu 
estava encarnado, todos descreveram, mesmo se eles não a vissem, essa 
atmosfera particular. Às vezes eu falava, eu fechava os olhos mas não era eu 
quem falava. Podia ser meu mestre Bença Deunov, podia ser o Arcanjo Miguel, 
mas na época eu não podia falar de canalização. Esse termo não existia, ou 
justamente criado nos Estados Unidos, e depois havia canalizações que eram 
obra das forças opostas à Luz, hein, Comando Ashtar, os mestres ascensionados 
e tudo isso. Aliás devido aos mestres ascensionados que eu fui preso, hein, 
então eu não quero acertar velhas contas porque é história antiga, mas o 
supostamente Sanat Kumara e Maha Choan da Loja Negra, muito obrigado, 
hein. Felizmente esses estão redimidos. Eu não vou estender-me nisso. 
 

Continuemos. 
 

Questão : pode falar da Leminiscata como instrumento para a 
consciência ? 
 

É um instrumento para a Merkabah interdimensional que lhes permite reunir, 
precisamente, a consciência efêmera do ego à consciência terminal de sua 
liberdade, isto é o 13º corpo ou a Fonte de Cristal, é tudo.  A Leminiscata 
sagrada, serve para isso. As estruturas que lhes servem, em meio ao corpo de 
Existência, mesmo se são emprestadas pelo Fogo Ígneo e pelos circuitos da 
Merkabah interdimensional, são estruturas geométricas regulares. O 
Tetraquihexaedro, o octaedro, há outras também na cabeça, mas isso não tem 
nada a ver com uma Leminiscata, que é o símbolo do infinito entre outros. É o 
que lhes permite passar do Alfa ao Ômega e do Ômega ao Alfa no momento 
coletivo do planeta-grelha. Ela se coloca em balanço agora porque a Merkabah 
interdimensional da Terra e individuais entraram em ignição. Foi essa a 
pergunta? 
 
 
 

Questão : poderia falar das propriedades da Leminiscata e de suas 
funções ? 

Eu acabei de dizer.  
 
 

Questão : você tem conselhos a nos dar ? 
 

Não mais do que eu disse ontem: os movimentos da cabeça ; vocês podem fazer 
os movimentos da cabeça que eu lhes dei. Vocês têm também, se vocês querem 
facilitar – isso foi dado, eu não sei mais por quem, mas há muito tempo -, vocês 
têm os cristais que trabalham sobre o 13º corpo ou a Fonte de Cristal, com a 
esmeralda, o quartzo eu não sei qual e uma outra pedra, em triângulo ao redor 
da cabeça. Isso passa pelas orelhas à direita, pelas orelhas à esquerda e 
acima  da cabeça, há uma esmeralda eu creio, há um quartzo fantasma e há um 
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outro cristal. Isso não é meu domínio, mas vocês podem certamente... Em todo 
caso da Leminiscata, é tudo o que eu posso dizer, é uma estrutura 
intermediária.  De qualquer maneira não vamos desenvolver a constituição da 
Merkabah, para que isso lhes serve uma vez que é necessário vivê-lo, hein ? Não 
busquem apreender conceitos intelectuais que não lhes serão de nenhuma 
utilidade, nenhuma. 
 

É diferente das Portas e das Estrelas porque nós dissemos que atraímos sua 
atenção sobre esses pontos de focalização da Luz.  Aí, era importante e ainda 
não se disse tudo, é claro, isso nos teria conduzido muito mais longe, no entanto 
o que foi útil, foi posicioná-los em relação ao que vocês vivem,  mas 
sobrecarregar a cabeça de « como gira a Leminiscata, para onde ela se vira, qual 
é sua cor e tudo », não serve estritamente para nada. É a curiosidade 
intelectual. Vivam e vocês verão. Hein, eu estou aqui mais para alimentar... 
posso explicar os sonhos porque é algo que vai ajudá-los, posso responder a 
questões porque isso vai ajudá-los, mas eu não posso responder às questões 
intelectualmente estéreis, quero dizer que alimentam o mental, isso não é 
possível. 
 

E a Leminiscata, o que nós lhes demos como elementos é largamente suficiente, 
como para o Tetraquihexaedro do coração. Por que é que se iria perturbá-los 
para dar-lhes as funções dos 24 triângulos enquanto vocês os vivem 
espontaneamente e intuitivamente enquanto conhecimento direto após o Apelo 
de Maria ? Para que serve querer representar ou compreender qualquer coisa ? 
Sobre sua vivência, sim. Se alguém me diz : «  Eu vi a Leminiscata e isso causa 
uma dor em tal lugar », aí sim, eu explico, mas aqui é para lhes dar as 
estruturas da Leminiscata ou os complementos sobre o corpo de Existência que 
não são de utilidade para sua vivência, não há nenhuma razão para dá-las 
agora. 
 

Hein, é como eu disse ontem em relação aos pequenos demônios ; nós não 
íamos lhes falar há dois anos ou  há dez anos. Para que isso serviria, ao não ser 
para alguns entre vocês que já os viam na época ? Em todo caso não era questão 
de induzí-los nos esquemas pedagógicos que não estavam destinados à 
finalidade, ou seja sua liberdade. Portanto eu não responderei mais essa 
questão. 
 
 

Questão : é o sonho de um irmão. Sou observador em um escola de 
jovens adultos. Eles fazem um trote : os alunos mantém no ar uma 
mulher jovem sobre uma maca e ao mesmo tempo apoiam 
fortemente sobre seu corpo para asfixiá-la. 
 

E como se pode ter na extremidade dos braços uma maca e asfixiar ao mesmo 
tempo ? Eu mal consigo representar a cena ali ? Bom pouco importa. Digamos 
que há irmãos e irmãs que asfixiam essa mulher que já está sobre uma maca, 
isto quer dizer que está mal. 
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Questão : exatamente. 
 

Bem, eles a liberam mais rápido. 
 

Questão : ouço a voz de uma mulher gritar de terror. Eu abro a 
porta de uma sala na qual se encontra um docente e unicamente 
mulheres. Elas ignoram meu pedido de ajuda. 
 

Pedido de ajuda para quem ? 
 

Questão : para esses gritos da mulher ou da pessoa que arrisca ser 
asfixiada. 
 

Bom, continue. 
 

Questão : a maca está no chão. Não há mais corpo e eu compreendo 
que a jovem mulher está morta. 
 

Ela foi liberada, é o que eu dizia. Estava evidente que era a conclusão do sonho. 
E então ? 
 

Questão : seus óculos estão no chão. Sendo o primeiro no local do 
crime, eu poderia ser acusado desse assassinato. Isso tanto faz pois 
eu tomo para mim a culpa dos autores desse ato perdoando-os. 
Penso em Teresa de Liseux que tomou o sofrimento de numerosas 
almas. Eu me sinto em paz. Eu desperto. 
 

A escola é um lugar de ensinamento. O que é que acontece ? Você está 
transtornada porque alguém morreu. Você fala de crime, você não vê o corpo, 
você vê somente os óculos e a maca. Você transpôs isso como um crime e tomou 
a culpa, como você o diz. Mas nesse sonho, não é o que é mostrado. Ele mostra 
simplesmente seu próprio medo da morte e a interrogação em relação à morte, 
e o sofrimento uma vez que você falou de crime e de asfixia. Em uma outra sala, 
você disse que há uma mulher que grita, é sempre a respiração. Então, isso quer 
dizer para essa irmã, eu não sei se ela está aí... 
 

Questão : é um irmão. 
 

É um irmão, perdão. Nesse caso, isso quer dizer que provavelmente você viu em 
seu sonho o que você vê, você disse « como observador », alguma coisa de 
exterior. Mas a escola, é um lugar de ensinamentos, de educação, da vida, mas 
são adultos que estão lá, você mesmo disse. Então necessariamente é um outro 
tipo de educação, e o fato de que você vê uma irmã assassinada, de acordo com 
o que você disse, mas você não tem o corpo, há somente a maca como você 
disse, e os óculos, isso traduz sua interrogação sobre certos ensinamentos que 
apenas ilustram o seu medo da morte. Aliás é uma mulher. Essa mulher 
desconhecida que está sobre a maca, que é mantida na extremidade dos braços, 
é sua parte feminina que se exprime. Ela grita, ela morre, ela desaparece. 
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Assim agora, eu não conheço o contexto pessoal desse irmão. Talvez haveria 
outros elementos a dar mas eu pararei aí. Ele é colocado frente à sua 
transformação, à morte, frente ao desconhecido. Porque se não há corpo, na 
vida corrente, é também semelhante parece-me, enquanto não se encontrou o 
corpo, a justiça fica muito incomodada. É de qualquer modo a prova. Se não há 
prova, como se faz ? Se não há corpo ? 
 

Portanto você veja, é tudo um simbolismo que evoca os ensinamentos 
espirituais, as vivências, o Feminino sagrado, o medo da morte, o medo do 
desconhecido. Tudo isso se desenvolve nesse sonho. Também é talvez muito 
mais material e ligado às circunstâncias do momento, mas isso não há nenhum 
meio de saber, hein. De qualquer modo isso retorna necessariamente ao que eu 
acabei de dizer, de uma maneira ou de outra. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : recentemente senti como uma esfera muito pesada que 
girava horizontalmente no sentido anti-horário no nível da Fonte 
de Cristal. Além do mais, meu corpo balançava seguindo o 
movimento dessa esfera. Você poderia me esclarecer ? 
 

Isso quer dizer que sua consciência realmente transferiu-se para a Fonte de 
Cristal. O que você vê como esfera ligada ao movimento extremamente rápido 
sobre ela mesma da Fonte de Cristal, e certamente isso volta em um sentido 
anti-horário, é aliás o que lhes dá essa sensação de basculamento para alguns 
entre vocês. Aí, o fato de sentir e de ver essa esfera, uma vez que é como isso se 
chama, uma verdadeira Mertkabah, ou seja vocês sabem, as estruturas 
piramidais encaixadas que giram a toda velocidade e que dão a impressão de 
uma esfera, como você disse, que está situada a vinte ou trinta centímetros 
acima da cabeça. Portanto sua consciência passou para o 13º corpo. 
 

Isso lhe mostra que nesse nível aí, quando você viu isso, que sua liberação é 
total, mesmo se você ainda está inscrito na pessoa. É aliás... quando o Fogo 
Ígneo reuniu-se ao 13º corpo, o Fogo Ígneo, não se pode dizer que ele desce 
porque ele pode subir, mas ele se propaga sobre a linha central, anterior e 
posterior, iluminando as estruturas vibrais, sobretudo aquela que está no nível 
do sacro, ou seja o octaedro que liga os dois pontos das Portas Precisão e 
Profundidade com as quatro Portas que estão no nível do sacro. E aí, quando a 
consciência reuniu-se  à Fonte de Cristal, vocês o veem, mas isso volta muito 
rápido no sentido inverso das agulhas de um relógio, horizontalmente 
certamente, isso lhes dá a impressão de uma esfera, é tudo. 
 

Isso quer dizer que sua consciência reuniu-se ao 13º corpo, e isso poderia... se 
queremos fazer um paralelo com as Sefirotes, é muito simples. Vocês têm 
Kether e Chokhmah, que estão sobre as Estrelas, aproximadamente, Atração-
Repulsão, perdão Chokhmah e Binah, e vocês têm Kether que está em relação 
com o ponto central que se chama por acaso ER ou o centro do 7º chakra, e o 
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13º corpo estaria no que se chama o Aïn Soph Aur, quer dizer o que está além 
da Luz, o Absoluto. 
 

Sobretudo que aí,  isso foi bem dito, não é um sonho, foi durante um 
alinhamento. É isso ? 
 

Questão : Sim. 
 

Sim, pode ser isso. Eu não tenho nada a acrescentar em relação a isso. 
 

Questão : quando em um passeio, senti claramente uma irmã em 
meu Canal Mariano. O que você pode dizer ? 
 

Isso, precisaria perguntar à irmã, em todo caso é algo extremamente comum. 
Vocês já vivenciaram, sem saber na época, nos anos 2010 e 2011, processos da 
consciência, hein, vocês os chamam, deslocalização, comunhão, fusão, mas 
vocês não tinham a possibilidade na época, para muitos entre vocês... vocês 
sabiam que havia um contato à noite, em meditação e outros, mas aí, o que você 
descreve, é verdadeiramente a irmã que chega no Canal Mariano. Assim, vocês 
se conscientizam, como eu disse, vocês sentem, e logo vocês verão, como eu 
disse, tudo o que se desenrola no nível vibral e supramental. Isso quer dizer que 
essa irmã pensou em você, ou que ela se dirigiu a você, é tudo. Agora veja com 
ela porque essa comunhão e sua vinda em seu Canal Mariano se realmente se 
produziu. Se é unicamente o prazer uma vez que ela pensou em você, ou se 
havia qualquer outra coisa. Mas isso, é necessário perguntar a ela. 
 
 

Questão : quando da intervenção de Miguel, sua espada se 
apresentou acima de minha cabeça e se plantou no ponto ER. Ela 
ficou assim durante uma meia hora. O que você pode dizer ? 
 

Nada mais do que já foi dito quando Miguel lhes falou da transfixação do 
coração pela frente, eu também falei. Em todo caso evidentemente a espada de 
Miguel, quando ela chega, não é dito que ela chega... é unicamente o momento 
em que ela toca o coração. Ela pode passar pelo Canal Mariano, ela pode passar 
pelo lado esquerdo (isso lhes foi dito, eu creio), certamente ela pode também 
passar pela cabeça se a Coroa radiante da cabeça está aberta. Aliás a pequena 
Coroa e o ponto ER são a correspondência do coração, então é a mesma coisa. É 
a perfuração, desta vez da frente para trás do pericárdio, com a ressonância no 
nível do cérebro que é para liberar o confinamento do 7º chakra, e do 6º. 
 

Questão seguinte.  
 
 

Questão : se uma pessoa me faz parte de seus problemas, quando 
estou sozinho, um diálogo se instala entre meu divino e ela, e eu me 
vejo a explicar tudo a ela. Eu não posso duvidar dessas mensagens, 
elas são a voz da verdade. Se minha personalidade toma parte no 
diálogo, devido a implicações pessoais, a verdade se altera. Eu 
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posso receber a mensagem muitas vezes, mas eu não nunca posso 
transmiti-la, eu esqueço ou fico mudo. Por que ? 
 

É um problema de metodologia muito tolo. Escreva ou registre no momento em 
que isso se produz, fale, mas não espere ver a pessoa, porque aí, nesse momento 
o que vai se passar ? Como você disse, você esquece tudo e você perde seus 
meios. O diálogo se exprime entre os dois seres divinos em seu interior ; no 
momento em que se vive isso em que você vê tudo, registre-o ou escreva. É 
unicamente um problema de metodologia, é tudo, e de medo, talvez, na relação 
humana. 
 
 

Questão : por que receber mensagens de verdade que eu não posso 
retransmitir ? 
 

Eu respondi isso. Em todo caso é extremamente simples, é verdadeiramente um 
problema de metodologia. Basta falar quando você ouve e que isso se exprime, 
seja escrevê-lo no momento em que isso se produz, assim nada será perdido 
nem transformado, e depois você o guarda. Se a pessoa deseja um 
esclarecimento, você o dá, se ela não deseja você rasga ou apaga. 
 
 

Questão : eu não sonho mais desde anos. O fato de não sonhar 
corresponde a alguma coisa ? 
 

Então, isso pode corresponder a duas coisas. Para se lembrar do sonho, é 
necessário despertar em um momento preciso em relação ao sono paradoxal, o 
sono em que há os sonhos e em que se produzem coisas que são muito 
concretas para o cérebro. Mas o Liberado vivo, por exemplo, ele pode sonhar 
mas ele não tem necessidade de sonhar, ele não tem necessidade de 
esclarecimento, aliás sua alma está dissolvida. Então, ele não tem necessidade 
de viver situações terrestres, ou ainda de um esclarecimento particular. 
Portanto isso pode ser as duas possibilidades, seja que você é liberado e o sonho 
não tem mais nenhuma utilidade, se estes não são os sonhos importantes que 
são maiores, mas aí não há necessidade de sonhar, ou então o momento de seu 
despertar não é propício para lembrar do sonho. Em todo caso globalmente, eu 
o lembro que se diz que todo mundo sonha, mas que todo o mundo não sabe 
disso. 
 
 

Questão : em viagem ao estrangeiro, eu sonhei uma ou duas vezes e 
fiquei muito surpreso. 
 

Vocês sabem que os sonhos, independente de seu estado de consciência, podem 
ser profundamente diferentes segundo a natureza do país e do solo em que 
vocês dormem. Vocês têm países que são muito conhecidos por isso, que 
permitem ter sonhos proféticos. Há uma ilha que é muito conhecida, é a ilha de 
Bali, onde aliás muitos criadores vão ali para encontrar inspiração em seus 
sonhos e suas noites, é claro, e ainda menos problemas geobiológicos ou não, 
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mas eu falo simplesmente da natureza do solo, vocês têm solos que favorecem 
os sonhos e outros que, ao contrário, podem impedir os sonhos de emergir na 
consciência. 
 

Então, eu não sei onde você dorme, eu não posso dar precisamente o que é, mas 
no que passou, você sonhou quando saiu de sua casa. Você pode concluir que é 
ou a orientação do leito, ou a natureza do solo, ou alguma coisa diferente, mas 
que seria de qualquer maneira muito mais rara, como por exemplo o fato de 
estar em férias, o fato de estar em uma atmosfera, se você quer, de vida que não 
é a mesma, mas isso, eu não posso saber. Evidentemente todo mundo sonha, 
mas as circunstâncias em que vocês se lembram mais ou menos de seus sonhos 
dependem evidentemente de onde se situa seu despertar em relação ao sono 
paradoxal. 
 

Aliás, o Liberado vivo, se vocês retomam o que Bidi explicou quando ele falou 
da consciência Turiya, do sono, o sono sem sonho é o Absoluto ; isso quer dizer 
que não há mais alma, se é isso, hein, não é um problema de lugar, leito ou 
outro. Mas o Liberado não tem necessidade de sonhar, ou então ele terá sonhos 
exatamente no momento do despertar mas não à noite, ou então terá um sonho 
que vai despertá-lo porque é intenso e significa alguma coisa, mas é muito 
raro.  O sonho frequentemente está ligado a um esclarecimento da alma, mas 
em relação com o corpo de desejo, ou seja vocês vão ver o que vocês passaram 
no dia precedente. Vocês têm outros irmãos e irmãs que sonham do que vai 
chegar a eles, mas isso concerne à pessoa. Aquele que é liberado não tem 
necessidade de sonhar, ele desaparece e é tudo. 
 

Outra questão. 
 
 

Questão : é um sonho : um amigo me convida a passar uma noite 
junto a uma bela estrela sobre uma praia. Há umas vinte pessoas, 
alongadas como sardinhas lado a lado. Apesar do frio, nossos 
corpos estão envolvidos em um doce calor como em um leito macio. 
Nós admiramos o céu e as estrelas. Eu pergunto ao organizador 
quando ele nos deslizou em um leito sem que percebêssemos ? Ele 
sorriu e disse : « Qual leito ? » e me mostrou uma mesa retangular, 
recoberta com uma capa branca, virgem, cercada de cadeiras 
douradas recobertas de veludo vermelho. Algumas pessoas já 
estavam instaladas. Eu despertei. 
 

Eu não compreendi a passagem, isto é no sonho, ela passa da observação do céu 
estrelado com outras pessoas e ela depois se encontra onde ? Eu não 
compreendi isso. 
 

Questão : quando ela dorme, em um dado momento... 
 

Compreendi, ela desperta da praia onde ela estava adormecida, mas ela ainda 
está no sonho, compreendi, há dois sonhos, duas etapas no sonho. 
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Passou-se que alguém é convidado a passar a noite em uma praia à beira da 
água, apertados como sardinhas a olhar o céu e depois, sem transição, ela se 
encontra em outro lugar, perguntando a ela mesma no sonho como ela pôde 
passar da praia à essa mesa cujas cadeiras são de veludo vermelho e a capa é 
muito branca imaculada. 
 

Questão : antes havia o leito. É no momento em que ela se pergunta 
como o organizador pôde colocar o leito... 
 

O leito, está onde ? Na praia, em um quarto ? 
 

Questão : na praia. Eles dormem em uma praia e ela sente o calor 
de um leito macio, ela se pergunta quem colocou um leito. Ele 
responde mostrando-lhe a mesa e as cadeiras. 
 

Eu creio que aí, é notavelmente complexo. Não conhecendo o que a pessoa vive 
nesse momento, há muitas coisas e as interpretações poderiam ser múltiplas e 
arriscariam induzir em erro. Porque aí, há muitos elementos simbólicos, mas 
também coisas que, eu penso, referem-se à sua situação atual. 
 

Eis o que eu posso dizer, eu não posso entrar em explicações porque se não é só 
isso, e aí pode haver várias coisas. Há a noção de praia, a noção de céu, a 
mudança de lugar, a mesa com a capa branca e as cadeiras em veludo vermelho, 
tudo isso é muito simbólico, mas há também elementos que estão diretamente 
ligados ao que essa pessoa vive no plano afetivo neste momento. Portanto o 
período de separação ou de interrogação em relação a uma história, assim eu 
não posso responder, misturando-se também certamente com um lado ligado 
ao Espírito, à espiritualidade. Mas não conhecendo as circunstâncias da 
vivência dessa pessoa, não posso arriscar, não quero arriscar de me enganar 
porque aí pode haver explicações que seriam diametralmente opostas, mas isso 
depende da situação da pessoa. Então, se ela a formula em um outro momento 
em relação à sua própria situação, veremos. 
 
 

Questão : há uma última questão que é igualmente... 
 

Que é igualmente a quê ? 
 
 

Questão : em seguida a uma mensagem do Cristo, eu me deitei com 
a intenção de velar e orar. Em um sonho, eu estava no corredor de 
uma casa muito sombria. Ele dava em um quintal.  Diante, subia 
uma haste com flores rosas, elas cintilavam e me chamavam : 
«  Venha, venha, tem uma planta para você » 
 

Quem disse isso ? 
 

Questão : foi a haste com as flores rosas. 
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Então a flor fala. 
 

Questão : de fato. Eu estou sobre o patamar hesitante, depois dou 
alguns passos e me elevo cantando Ave Maria de Schubert. Observo 
a cena descrevendo uma grande espiral acima do quintal, 
cantando, e eu uso um manto azul claro. Despertei tremendo e em 
soluços. Pode-se velar e orar cantando Ave Maria em seu 
pensamento ? 
 

É exatamente o que se passou. Você teve um dos efeitos, você se colocou no leito 
no momento de dormir dizendo : «  Eu vou velar e orar », e nesse momento 
você sonhou o que ? Você saiu da casa, você encontrou uma haste com flores 
rosas – é verdadeiramente o que é chamado uma rosa trepadeira, que sobe para 
o céu, que não é como a rosa normal – e você sobe, você também, na espiral 
com o Manto Azul de Maria. Eis o presente do Cristo quando vocês velam 
e  oram. Mostrou sua própria ascensão, e é normal que houve soluços. 
 

Conheço aqueles que vão se colocar esta noite a velar e orar. Vejam, o Cristo 
disse isso desde milhares de anos, aí basta que haja um irmão ou uma irmã que 
viva isso e vocês vão todos fazê-lo. Mas está muito bem, isso se chama o 
ensinamento pelo exemplo e pela vivência. 
 

Você me disse que havia mais questões, mas eu penso que os irmãos e irmãs 
que estão aí vão tomar a pausa. 
 

Questão : pode-se velar e orar esperando a pausa. 
 

Não é hora. Ah, é logo a pausa. Então, vamos velar e orar juntos. Quer dizer que 
nos aproximamos do por do sol, ou não ? 
 

Questão: sim. 
 

Então nós vamos velar e orar juntos, vocês vão ver. Estamos de acordo, os 
Arcanjos não se movem, eles fazem nada, e eu não mais, hein. De acordo. Assim 
vocês se coloquem simplesmente no coração, se vocês não sentem seu coração, 
vocês toquem acima, coloquem a mão, isso, vocês coloquem a consciência aí. E 
então, vocês não busquem saber o que isso quer dizer. Vocês dizem a vocês 
mesmos : «  Eu velo e eu oro », e é tudo. Bom, certamente vocês não estão 
deitados, mas não é grave, vocês vão ver, faz-se isso durante dez minutos antes 
que se faça a pausa. 
 

… Silêncio… 
 

Eh bem, caros irmãos e irmãs, vamos parar antes que a combustão se espalhe, 
hein, não é ? Eu lhes transmito nada porque eu volto em seguida após a pausa. 
Comportem-se bem, agora. 
 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2016... 

https://lestransformations.wordpress.com/2016
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O protocolo abaixo, foi acrescido na publicação 
do http://www.lecollectifdelun.com/t4049-ENTRETIENS-de-D-cembre-2016-L-

IMPERSONNEL-1.htm#p35480  
 

A Célia Marques, percebeu este acréscimo, fez a tradução, e nos fez esta 
contribuição: 
 

Ativação do 13° Corpo ou Fonte de Cristal 
 

 

Este corpo é chamado, na tradição oriental, o Vajra e entre alguns místicos 
ocidentais, como Padre Pio, a Fonte de Cristal.  
 
 
 

Representa também, nas denominações mais modernas, o Veículo Merkabah 
que permite realizar a ascensão.  
 

Para realizar quando os “novos” corpos estão todos vibratoriamente despertos.  
 
 

Cristais:  
 
1 diamante bruto acima da cabeça.  
1 Esmeralda  no lado direito da cabeça, no sentido horizontal  da orelha.  
1 quartzo fumê no lado esquerdo da cabeça, no sentido horizontal  da orelha. 
Sessão:  Deve-se estar deitado, imperativamente. 
 

 
 

 
 

  

http://www.lecollectifdelun.com/t4049-ENTRETIENS-de-D-cembre-2016-L-IMPERSONNEL-1.htm#p35480
http://www.lecollectifdelun.com/t4049-ENTRETIENS-de-D-cembre-2016-L-IMPERSONNEL-1.htm#p35480
https://1.bp.blogspot.com/-TPHMP3ZpMZw/WHZF-toT2UI/AAAAAAAAvzw/bVAQ92meoAcROksIugpLxhndwwRHOdIbACLcB/s1600/image.png
https://1.bp.blogspot.com/-TPHMP3ZpMZw/WHZF-toT2UI/AAAAAAAAvzw/bVAQ92meoAcROksIugpLxhndwwRHOdIbACLcB/s1600/image.png
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O.M. AÏVANHOV - Q&R - Dezembro de 2016 - Parte 4 
 

Bem caros amigos, nós vamos poder retomar o curso de seus questionamentos, 
escrito ou oral é claro, por um pouco de tempo. Então eu estou escutando. 
 

 

Pergunta: os meios de comunicação vão desaparecer, telefone, 
internet, poderia falar-nos da comunicação telepática? Nós nos 
comunicaremos desse modo entre nós? 
 

Tudo depende das circunstâncias, do quadro de vida eu quero dizer, vocês aí se 
encontram durante os 132 dias, hein. No momento atual, eu lhes expliquei 
várias vezes e de diferentes modos, vocês já se comunicam por esse meio, de 
diferentes maneiras, com os povos da natureza, com os intervenientes, e às 
vezes entre vocês. Houve mesmo uma pergunta anterior sobre isso. Mas eu 
acredito que o que vocês chamam de telepatia, no período transitório entre o 
Apelo de Maria e o planeta grelha, tem poucas chances de ser eficaz, em todo 
caso para os que estarão fora dos Círculos de Fogo e presentes sobre a Terra. 
Haverá outros peixes para fritar em vez de receber notícias telepáticas, não 
é?Portanto eu vejo que esse irmão ou essa irmã fala sobretudo de internet e 
telefone, ela não falou do mais importante, hein, é da eletricidade, as centrais 
nucleares e tudo o que gera a vida habitual que vocês conhecem agora de modo 
permanente em todos os setores. 
 

Portanto o problema não é saber se vocês se vão comunicar ou não, o problema 
é o de se encontrarem a si mesmos e vocês verão bem, onde vocês estão. É 
evidente que se vocês não têm mais corpo, vocês não têm mais necessidade de 
ferramentas de comunicação. Se vocês estiverem sobre os Círculos de Fogo ou 
nos lugares de pré-agrupamento antecipadamente, não haverá problemas de 
comunicação. Não é o mesmo para a telepatia tal como vocês podem vislumbrar 
a partir de seu ponto de vista de hoje, é uma comunicação direta de coração a 
coração, que não é verdadeiramente a telepatia. Mas ainda uma vez, isso será 
profundamente diferente para cada um de vocês, em função de sua localização 
durante esse período, ou seja, depois do Apelo de Maria. Mas vocês terão de 
qualquer modo outros peixes para fritar em vez de se ocuparem de sua internet 
ou de seu telefone, hein, onde quer que vocês estejam. Isso se tornará obsoleto, 
tudo isso. 
 

Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: manipulando o fogo para aquecimento, eu às vezes fico 
em comunicação com esse elemento mas eu sinto também uma 
breve náusea manipulando a lenha inflamada. Poderia me 
esclarecer? 
 

A lenha inflamada? E ela fala de quê aí? Eu não entendi. A lareira? 
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Pergunta: Sim, quando ele manipula a madeira na lareira, por 
vezes, ele chega a ter náuseas. 
 

Não é o cheiro da lareira? 
 
 

Pergunta: isso não está especificado. 
 

Ela não está aí, talvez? Não é grave. Mas isso pode ser tantas coisas. Isso pode 
ser a intensidade do fogo com o qual você comunga. O Fogo Ígneo, imagine por 
exemplo que ele chegue à altura do fígado ou do baço, isso vai desencadear 
náuseas, é claro. Mas isso pode ser contudo outra coisa, há os fenômenos dos 
cheiros, há.... Eu não acho que o fogo que está queimando esteja ligado ao 
sofrimento da árvore. A árvore, ela sofre no momento em que é cortada mas 
não depois, quando ela seca. Acabou, não há mais memórias na madeira. 
Portanto eu não posso responder melhor do que isso. 
 

Sabendo que o Fogo Ígneo, dependendo do lugar em que você toca, esse Fogo 
reage com um Fogo em você. Se estiver em ressonância com a Porta Atração e 
Visão, necessariamente isso pode desencadear uma náusea, mas não estou 
muito certo disso, hein. Eu não tenho outra explicação possível. E isso talvez 
seja também muito simplesmente a posição. Se é uma lareira lá embaixo, o fato 
de estar dobrado e de ter algo na vesícula, que pode dar também a náusea 
porque alguma coisa é bloqueada no instante em que você se debruça sobre o 
fogo. Portanto veja, isso pode ser verdadeiramente algo muito banal como 
alguma coisa que é mais vibral, eu diria, mas eu não tenho qualquer meio de lhe 
afirmar um caso ou outro. 
 

Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: ao ouvi-lo, antes do intervalo, um fogo se instalou na 
parte superior da minha garganta e na parte de trás dos meus 
olhos com uma pressão. Você tem um esclarecimento a dar? 
 

Sim, isso está ligado à minha presença, mas acima de tudo aos quatro Arcanjos 
que me acompanham, conforme eu lhes falei. Eles aumentam a temperatura do 
Fogo Ígneo, um pouco. E vocês sabem que nós os ajudamos, da mesma forma 
que respeitamos a sua liberdade, até o limite, até onde se pode. Portanto esse 
gênero de manifestação é perfeitamente possível, é claro. É o Fogo Ígneo das 
Estrelas Atração-Repulsão. 
 

Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: concernente aos Arcanjos presentes, você tinha falado de 
Miguel, eu sinto também a presença de Anael e de Uriel. Quem seria 
o quarto? 
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Pois bem eu vou deixar você adivinhar, mas já é muito bom ter sentido três, 
hein, dos quatro. O quarto, é normal, é menos conhecido de vocês porque ele 
interveio menos vezes. 
 
 

Pergunta: Gabriel ? 
 

Bravo. 
 
 

Pergunta: Eu sou a pessoa que relatou o sonho na escola, com a 
pessoa que morreu, provavelmente em conexão com o medo da 
morte. 
 

Perfeitamente. 
 
 

Pergunta: desde a intervenção de Miguel, quando eu me conecto a 
uma Estrela, principalmente Teresa, ao Cristo, a Miguel, a um ser 
da natureza, um irmão, uma irmã, eu tenho soluços incontroláveis. 
Eu acho que é uma forma de amor, mas ligado ao exterior, e que 
esse amor ainda não foi encontrado totalmente em mim. Poderia 
me esclarecer? 
 

O fato de que isso foi desencadeado, como você diz, depois da intervenção de 
Miguel, ele ontem fez um trabalho, você se lembra, hein. Sua presença já, 
quando ele lhes explicou que ele trespassou o coração e que a espada da 
Verdade estava aí, isso abre em você o que ainda estava em falta ou cristalizado 
no âmbito do coração. Assim os soluços, é um reconhecimento do Amor. Nos 
primeiros dias, quando isso acontece, é tão vasto que é assustador ou estamos 
tão felizes que mais uma vez, que há soluços, ou seja que há uma participação 
da emoção, um pouco. Mas isso não importa, o que é importante é vivê-lo. E 
você pode viver a mesma coisa com você. A partir do momento em que você 
fizer esse basculamento, onde você entender que estes soluços, você pode viver 
de acordo com seu próprio coração, do seu coração para o seu coração, se eu 
posso dizer neste momento você será curado. 
 

Você tem carência, conforme você se expressa, da relação no exterior, mas eu o 
lembro que todos os irmãos, todos os dragões, eles todos estão em você. Assim 
quando você tiver feito essa reversão, essa conscientização, naquele momento 
você estará no Amor de beatitude total. Aí está a Liberdade. Não há uma 
iluminação suplementar mas é acima de tudo uma confirmação da ação de 
Miguel do que isso provocou em você. E o sonho que eu expliquei 
anteriormente, eu o compreendo melhor agora. 
 

… Silêncio… 
 

Vamos lá hein, não hesitem. Há os que tinham perguntas ontem que eu recusei, 
eles podem refazê-las hoje; não estamos no mesmo quadro. 
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Vocês falam de Miguel, mas se vocês prestarem atenção, vocês viram que vocês 
têm as três ressonâncias da Nova Aliança que chegaram, hein, claro, e que 
tiveram, e que terão, um efeito, quando vocês o escutarem, quando vocês o 
lerem, cada vez mais forte. 
 

… Silêncio … 
 

Miguel, ele desligou todas as perguntas agora. 
 

Pergunta: é um sonho: eu estava em uma natureza muito bonita e 
eu vi uma pantera curvada em direção ao chão como se ela bebesse 
água em uma fonte… 
 

Uma pantera negra ou não? 
 

Pergunta: sim, uma pantera negra. 
 

Muito bem. 
 

Pergunta: ela se ergueu e vi a profundidade de seus olhos. Ela se 
pôs de pé, eu senti que ela estava se despedindo definitivamente, 
então ela se virou e saiu. 
 

Então a pantera, o jaguar, são animais que estiveram muito presentes entre os 
Mayas e em todos os povos da América central e da América latina, e a América 
do Sul. É um animal dito iniciático, quer dizer que ele é o veículo da Luz e o 
veículo dos deuses. É ele que desmascara, principalmente o jaguar, hein, mas a 
pantera negra também, é por isso que eu especifiquei se ela era negra ou não. 
São se quiserem, mensagens dos deuses. Portanto o que isso quer dizer? A 
pantera se põe de pé. Ela passa da horizontalidade à verticalidade e depois puf, 
ela desaparece. Portanto isso anuncia algo importante em sua vida, isso quer 
dizer que alguma mudança está em curso em relação com a Luz e o espiritual. 
Muito evidentemente, nem a pantera nem eu podemos lhe dizer do que se trata 
mas a pantera que se recuperou vem lhe prevenir que se prepare para algo 
importante, ligado ao Espírito. Aí está, eu acho, o que quer dizer esse sonho. 
Sobretudo a pantera negra que se põe como um humano, ou seja vertical. 
 
 

Pergunta: eu tive a sensação naquela hora que era como uma 
linhagem que eu não ia mais ver novamente. 
 

Pode ser também mas isso corresponde igualmente às mudanças, de qualquer 
maneira. Mas antes de tudo porém, os felinos, é da mesma forma os gatos e os 
leões principalmente, hein, mas panteras e jaguares evocam realmente toda a 
civilização da América central e do Sul. É um animal de iniciação assim como a 
abelha, como o pisco-de-peito-ruivo, como o leão, etc... É um símbolo, 
poderíamos dizer, quase Crístico. É um anúncio de alguma coisa. Eu não seria 
talvez tão formal em relação às linhagens mas eu seria mais formal sobre algo 
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de interior que se vai viver. 
 
 

Pergunta: essa coisa interna não é somente a Liberação, é mais 
íntimo? 
 

Não, isso concerne diretamente ao Espírito em você, não é um fato trivial ou da 
vida ordinária. Isso é, como você diria, uma iluminação da consciência, uma 
tomada de consciência, um evento preciso que indica efetivamente uma 
mudança. O que pode ser acompanhado de eventos exteriores ou não, esse é um 
outo problema. 
 
 

Pergunta: o que significa que as lágrimas saem sem objeto, sem 
emoção? 
 

É a aproximação da Luz total. Aliás vocês vão ver, muitos entre vocês que tenha 
ao menos despertado uma Coroa, e mesmo que seguiram, mesmo sem nada 
viver, o que se desenrola, quando vocês virem mamãe, vocês só poderão chorar, 
antes de desmaiar. Porque isso é tão forte, esse contato que se vai produzir. Aí 
vocês não estarão mais nas formas de contato mesmo íntimos que vocês vivem 
conosco, mesmo com Maria ou com os povos da natureza. Isso ficará impresso 
em sua alma, se ela estiver aí; mas no Espírito, é: vocês reencontram mamãe. 
 

E haverá muitos, conforme foi dito, que se açoitarão o peito em desespero de 
não ter estado em acordo com este Amor, e outros que terão soluços de 
reencontros, muito simplesmente. E vocês serão inúmeros a viver um e o outro, 
porque ninguém pode ignorar, mesmo se em sua vida, em seu continente, em 
seu país, Maria não signifique nada, Maria é a nossa mãe para todos, quer dizer 
que ela está presente em nós, mesmo que você não tenha linhagem de Sírius. 
Portanto o reconhecimento será esmagador. Mesmo para aqueles de vocês que 
tenham vivido a presença de Maria, ou o apelo de Maria por seu primeiro nome, 
há vários anos, era uma aproximação. Aí esse será um verdadeiro contato. 
 

E não se esqueçam do que eu disse. Maria, ela vai portanto dirigir-se de 
maneira sincrônica, não no céu, hein, ao seu lado – porque o que está no céu, 
não tem nada haver –, ao seu lado, para cada um de vocês. Quer dizer que 
Maria é capaz, pela deslocalização da consciência, quando as condições o 
permitem – e as condições vocês as conhecem, é o vazamento de Luz e as 
interações com Hercólubus –, naquele momento Maria em qualquer latitude 
para falar a vocês, a cada um, todos os seres humanos sem qualquer exceção. E 
ela terá a percepção de cada um de vocês, sem qualquer diferença. De modo 
que, a sua consciência ordinária, se posso dizer, é bem capaz de imaginá-lo ou 
de representa-lo, é claro, mas isso será efetivamente assim. 
 

… Silêncio … 
 

E não se esqueçam do que eu já disse várias vezes, Maria, ela não está 
encarnada, o que quer que digam certas mulheres, por assim dizer, que não 
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param de se tomar por Maria, hein. Não é porque a gente porta uma vibração 
de Maria que se é Maria. Sobretudo não a Maria histórica. Ela, ela está na nave. 
 
 

Pergunta: você teria um conselho a me dar, em complemento às 
intervenções de Miguel, Maria e Cristo, para atravessar este último 
medo da morte e poder me encontrar totalmente? 
 

Pois, esqueça todas as técnicas. Se você viveu os primeiros soluços, você tem 
que descascar as cebolas e você ficará todo tempo em lágrimas. Eu lhe garanto 
que não tem necessidade, quando você vive isso, quando Miguel lhes 
trespassou, claro que vocês podem se divertir tratando as doenças, os 
problemas da pessoa e tudo, mas não vale a pena dar-se ao trabalho. 
 
 

Pergunta: isso se vai fazer sozinho agora? 
 

Isso se vai produzir, não se inquiete. 
 
 

Pergunta: eu não espero o desenrolar mas apenas viver o Amor. 
 

Sim, mas isso se passa pela reprodução do que se passou. 
 

Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: quando se sente uma queimadura do Fogo Ígneo que nos 
toma, a única coisa a fazer é se colocar no Coração do Coração e 
orar ? 
 

Pois perfeitamente. Aliás logo vocês não poderão mais fazer nada além disso, eu 
não lhes escondo, independentemente mesmo da proximidade do Apelo de 
Maria, hein. Isso está mais ligados ao fenômeno do solstício de inverno, 
quaisquer que sejam os eventos geofísicos que aconteçam ou não. Vocês, 
interiormente, isso será cada vez mais potente, e ninguém poderá escapar, hein, 
entre vocês. E é normal. 
 

É, aliás, essa reconexão, esse Fogo Ígneo na altura do coração mas também 
agora no sacro e KI-RIS-TI, e toda a cabeça, que lhes faz elevar, real e 
concretamente, acima de sua pessoa e das problemáticas da pessoa. Aí também, 
não há nada a fazer. Orai e vigiai, como disse o Cristo. Isso é tudo. 
 

… Silêncio… 
 

Pergunta: aqueles que nos governam vão colocar hologramas de 
Cristo ou de Maria para nos enganar? 
 

Isso havia sido evocado que era uma possibilidade mas tendo em vista a 
debandada em que eles estão, eu duvido que eles tenham ainda a oportunidade 
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de se divertir com isso. Eles terão, eles também, outros peixes para fritar, e 
principalmente depois do Apelo de Maria, hein. Eles não estarão 
verdadeiramente em seu modo de ver tal como haviam previsto desde mais de 
150 anos, é claro, mesmo mais de 150 anos. Portanto tudo isso está sendo 
revelado, e vocês o veem por toda parte, na totalidade, pela Luz. Assim eles não 
podem mais do que encenar uma farsa, eles não podem mais do que retardar o 
momento para eles também, ao máximo possível, fazer de um jeito que tudo 
aconteça como de costume, se se pode dizer, mesmo se não é verdade. O que é 
que vocês querem que eles façam? Seu orgulho não está pronto para se 
extinguir, mas isso será diferente com o Apelo de Maria. 
 
 

Pergunta: o Fogo Ígneo se espalha espontaneamente em nós, e 
Cristo-Miguel aconselhou chamar por seu nome, Vehuiah. Qual é o 
propósito, e os efeitos? O que ele quis dizer falando de Vehuiah? 
 

Mas o Fogo… Quem leva o Fogo Ígneo ao mais próximo da Fonte? É Vehuiah, 
muito simplesmente, quem acompanha Metatron à frente. Vocês sabem bem 
que mesmo o Fogo, em todos os seus componentes, está afiliado ou em 
ressonância, como vocês preferirem, com o arquétipo correspondente, ou seja 
os Hayot Ha Kodesh. Portanto qual é a pergunta em relação a isso? 
 
 

Pergunta: parece-me que ele aconselhou chamá-lo. 
 

Ah eu não acho que ele tenha dito isso, ou então vocês arriscam ter muito, 
muito, muito, muito calor. Miguel foi mais do que suficiente. Vocês ainda não 
estão, eu diria, sendo vibratório ou em consciência, prontos para suportar 
Vehuiah completamente. Vocês o verão em ação no momento do planeta grelha 
final. 
 
 

Pergunta: em qual contexto ele falou de Vehuiah? 
 

Mas cara amiga, você que escutou, eu não sou sua memória. Eu não 
compreendo esse gênero de pergunta em que alguma coisa que foi dita, não me 
pede uma explicação mas o que disse Miguel. Você vê o que eu quero dizer? Eu 
não compreendo bem. 
 
 

Pergunta: Eu pensei que ele disse que, em determinadas 
circunstâncias, poderíamos internalizar e chamar Vehuiah. 
 

Eu não entendi também a articulação quando você disse no início: isso se faz 
sozinho. 
 
 

Pergunta: o Fogo Ígneo. 
 

Isso se faz sozinho, sim, para alguns, mas para outros isso ainda não se faz 
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sozinho de verdade, hein. Aqueles que viveram o Fogo Ígneo, vocês são os 
pioneiros, como aqueles que há mais de trinta anos viveram a ativação do 
Espírito Santo. Portanto há os pioneiros, aqueles que vivem isso antes dos 
outros, se posso dizer, e aqueles que o vivem progressivamente depois, ou no 
final. Mas o Fogo Ígneo, assim foi dito, nasce sozinho. Vocês podem pacificá-lo, 
foi-lhes dito da última vez como fazê-lo, ou derivar a energia se vocês têm 
pequenos problemas, hein. Há os cristais, as Portas, e depois há outros iogas 
que tinham sido comunicados por Um Amigo. Eu disse tudo isso. Portanto qual 
é a pergunta? Mas não me parece que Miguel tenha falado para chamar 
Vehuiah por enquanto, ou então eu me engano. 
 
 

Pergunta: você respondeu a pergunta. 
 

Muito bem. E observem, por exemplo, que tivemos uma pergunta há pouco com 
uma presença Arcturiana e Metatrônica, com alguma coisa de gigantesca. Então 
imaginem bem que tudo o que está fora do antropomorfismo, ou seja for de 
uma forma de Existência, o que é o caso para Vehuiah e para os Hayot Ha 
Kodesh, é uma energia mas, uma consciência que é gigantesca, que ultrapassa o 
total deste sistema solar, e que pode se resolverem qualquer coisa que tem um 
centímetro. Mas é preciso estar prontos, é preciso que o conjunto do Fogo Ígneo 
tenha purificado todas as estruturas efêmeras, que o 13.o corpo esteja em 
vibração, que a Merkabah esteja em vibração. Mas não é o momento de chamar 
esse gênero de consciências que não estão em uma forma, porque isso arrisca 
ser muito, potente demais, se posso dizer. Não é questão de queimar vivos 
agora, esperem o planeta grelha. 
 

… Silêncio… 
 

Outra pergunta. 
 
 

Pergunta: eu tenho como que agulhadas na altura dos pés. Será a 
subida do Fogo Ígneo? 
 

Não, não é a subida, sem que você o sinta mais alto. Você o sente nascer nesse 
nível. A subida, você não sentirá um circuito nos primeiros tempos, você sentirá 
simplesmente que o que você sente sob os pés será no estágio superior, ou seja 
no nível das dobras das virilhas, mas segundo uma dinâmica, uma cinética que 
lhe é própria. 
 
 

Pergunta: eu senti o Fogo Ígneo na altura da dobra da virilha e 
mais alto… 
 

Então ele já subiu ao menos até aí. Mas isso não impede que ele se manifeste 
novamente, porque é necessário que esse fogo Ígneo, lembro a vocês, passe pelo 
eixo central anterior mas também posterior. Portanto é preciso mesmo que ele 
renasça em um lugar para depois atingir o eixo central e poder fusionar no nível 
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do 13.o corpo. Mas não se esqueça também que vocês estão no período em que a 
Terra, os vulcões mexem muito. Então necessariamente, onde isso se passa? No 
nível dos pés, entre outros. 
 
 

Pergunta: essas agulhadas nos pés têm uma ligação com os 
movimentos atuais da Terra? 
 

Perfeitamente, e também com o Fogo Ígneo em seus desenvolvimentos 
superiores ou centrais. Mas os dois estão ligados de qualquer modo, hein, para 
a Terra e para vocês. 
 

… Silêncio… 
 

E aliás, neste mesmo momento, é claro, você pode sentir os pés, mas com a 
presença dos quatro Arcanjos que vieram, aí isso esquenta muito lá em cima, e é 
normal, e no coração também. Isso se faz sozinho, com a nossa presença e 
principalmente com a presença dos quatro Arcanjos. E isso será semelhante, 
vocês vão ver, para aqueles que vão escutar ou que vão ler, qualquer que seja o 
dia ou a hora. Não há mais tempo, para a consciência; para o corpo vocês ainda 
têm tempo, hein, o tempo sempre existe. 
 

… Silêncio… 
 

Vocês, creio eu, esgotaram todas as perguntas. 
 
 

Pergunta: a seguir ao sonho da pantera negra, há uma ligação 
entre essa pantera e o cristal azul que eu vi sobre a plataforma 
onde se encontrava a sarça ardente? 
 

Ora, ora, esperem, eu não entendi nada. Há o sonho e ela queria que isso tenha 
uma relação com o que foi visto no passeio lá adiante, dos quatro? 
 
 

Pergunta: sim pois ela fazia parte dos quatro. 
 

Mas como você quer que tenha uma relação? Eu não entendo. O cristal azul, 
vocês sabem o que é, hein? É o cristal de Sírius. Quando vocês veem um cristal 
azul em sonho, isso evoca Sírius. Eu lembro a você que sobre Sírius, há também 
os felinos. É a única analogia que eu posso encontrar mas eu não posso 
estabelecer correlação ou relação mais importante. Pode haver aí uma 
ressonância, sim, isso é certo. Mas isso é tudo. 
 

… Silêncio… 
 

Se vocês não fazem perguntas, vai esquentar cada vez mais, hein. Visto que aí 
vocês se põem a vigiar e orar, se vocês não fazem perguntas. E os Arcanjos aí, há 
dois, eles se entregam de coração em júbilo. 
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… Silêncio… 
 

Pergunta: existe um momento ideal para ver os Arcturianos que 
estão próximos a este lugar? 
 

Bem, eu bem disse que eles chegavam à noite. A noite, não às quatro ou cinco 
horas, é a noite plena, o meio da noite. Portanto quer dizer logo após a meia-
noite, ou seja entre uma hora e duas horas da manhã. 
 

… Silêncio… 
 

Isso esquenta hein. 
 

Pergunta: Eu me vi como uma forma amorfa, levitando. No meio do 
corpo, um grande orifício e a luz que foi subindo e descendo. Há 
uma iluminação? 
 

Essa é uma visão, não um sonho? 
 

Pergunta: é uma visão. 
 

Por conseguinte eu nada sei sobre isso. O buraco onde está no meio do corpo? 
 

Pergunta: na altura do coração. 
 

O coração está transpassado, isso é certo, sim. 
 

Pergunta: isso irradia de cima até embaixo. 
 

Isso irradia por toda parte quando o coração está aberto, e sobretudo quando a 
Merkabah se une a isso. O seu campo de consciência torna-se muito, muito 
denso e se tornará visível, de qualquer modo, depois do Apelo de Maria, quer 
vocês tenham um corpo ou não, hein.Um corpo físico, quero dizer. 
 

… Silêncio… 
 

Eu acho que vou descartar os Arcanjos, porque eles estão em processo de 
queimá-los e vocês estão vigiando e orando, e o Branco começa a chegar. Não, 
mas este não é o momento, hein. 
 
 

Pergunta: será possível que algumas pessoas que já começam a 
viver o Fogo Ígneo de maneira forte, possam entrar em estase a 
partir das Trombetas, antes do anúncio de Maria? 
 

Eu acho que não, eu acho que não. Há muitos, irmãos e irmãs infelizmente, que 
vão entrar em pânico, mas vocês não. Vocês estarão na alegria mas vocês não 
estarão em estase. Isso os deixará assim mesmo um certo retardamento para 
fazer o que vocês têm a fazer, é isso que é importante. Mas assegurem-se, hein, 
os Vegalianos, os Arcturianos, onde quer que vocês estejam, se vocês devem ser 
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achados, vocês serão achados, sem qualquer dificuldade. 
 
 

Pergunta: depois dos três dias, alguns se encontrarão com seus 
corpos de Luz e seu corpo físico. Aqueles que deverão ajudar a 
humanidade não poderão portanto subir aos Círculos de Fogo? 
 

Não porque sua assinatura vibral não é a mesma. Isso não quer dizer que vocês 
não farão contatos mas a sua ocupação não será a mesma que nos Círculos de 
Fogo, muito simplesmente. Esse não é um privilégio superior o de ir aos 
Círculos de Fogo, hein, é muito simplesmente em função de sua liberdade. 
 
 

Pergunta: o que significa a assinatura para os Círculos de Fogo? 
 

Todas as coisas. Isso quer dizer simplesmente que nesse meio, haverá nossas 
futuras Estrelas, nossos futuros Melquisedeques. Haverá também todos aqueles 
que se destinam a retornar à sua origem estelar para dar um pequeno aceno 
antes de serem Absolutos. Mas vocês terão também os irmãos e as irmãs que 
têm uma função, se posso dizer, específica, em relação à sua própria liberdade. 
E ainda uma vez, não é tão específica assim porque vocês terão também irmãos 
e irmãs que serão despertados, ressuscitados se podemos dizer, e que estarão 
mesmo assim fora dos Círculos de Fogo. Mas isso não colocará nenhum 
problema porque naquele momento, bem mais que a telepatia, vocês terão o 
corpo de Existência, portanto vocês poderão ter informações do que se 
desdobra por toda parte. 
 

A localização sobre os Círculos de Fogo, é verdadeiramente para qualquer coisa. 
Há várias, efetivamente, destinações, mas isso necessita, se quiserem, uma 
forma de, não ensinamento mas de aprendizagem da manipulação – 
manipulação no sentido de se servir de seu corpo de Existência, hein. Porque é 
como um recém-nascido, se quiserem, é preciso reaprender, a cada vez que se 
renasce neste mundo, a caminhar. O corpo de Existência, ele não serviu desde 
muitíssimo tempo para vocês que estão aqui confinados, portanto é necessário 
que ele se aclimate novamente. Algumas formas de reaclimatação serão mais 
possíveis nos Círculos de Fogo e outras formas de reaclimatação serão 
sobretudo possíveis nos sentidos do serviço com os irmãos e as irmãs na 
natureza. 
 
 

Pergunta: nós saberemos isso no último momento?  
 

É claro. Porque vocês querem prever sem parar as coisas? Quem pode prever? 
Quem quer saber? Contentem-se em viver o Fogo Ígneo, tudo está nele, o Fogo 
Ígneo do Coração. O resto não tem estritamente qualquer importância. O 
importante, nós sempre dissemos, é a sua liberação, isso é tudo. O resto, depois, 
vocês façam o que quiserem. 
 

… Silêncio… 
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Pergunta: eu tive um sonho muito forte nos anos 80: eu estava em 
uma nave e eu estava deitado sobre uma mesa oval de vidro. Eu saí 
da nave transformado em gigante de 4 ou 5 metros, com a pele 
azul-escuro, em uma túnica grande, com uma grande potência e 
um grande amor. Quando eu retornei, havia uma imensa multidão, 
em pânico, que não sabia aonde ir. Eu os guiei para subir uma 
colina, e eu via diante de mim passos de luz. Trata-se de um sonho 
simbólico ou de uma indicação sobre o trabalho a fazer depois dos 
três dias? 
 

Primeiro o que você descreve, a mesa de cristal, deitado em cima, prova que 
isso não é um sonho, é uma abdução. Você foi arrebatado. Claro, depois, esses 
extraterrestres lhe puseram outras imagens. Em particular você pode situar a 
origem desse arrebatamento, mesmo que seja no retorno. Você tem a impressão 
de que é um sonho, é uma realidade. O seu corpo foi levado e ele foi 
transformado em uma embarcação que vem de Sírius. Aqui nós não estamos 
com os Mestres geneticistas de Sírius, nós estamos com os Guias Azuis. 
Portanto há um trabalho que foi feito nesse ano, que efetivamente não lhe 
mostrou o que você ia fazer depois mas preparou você para o que você ia fazer 
depois. É um verdadeiro arrebatamento o que você viveu, pelas Forças da 
Confederação Intergaláctica. A descrição, aliás, se eu lhe pedisse para lembrar a 
forma do piso, o aspecto da nave, você veria que você se lembraria disso 
também. 
 
 

Pergunta: eu me lembro disso muito bem. 
 

Hein, o piso é bem metálico, muito liso, e assim, há mesas, há só uma mesa. Em 
geral são grandes salas, mesmo que você tenha a impressão de estar dentro de 
uma sala pequena, com uma mesa suspensa com um pé central. Essa, essa é a 
embarcação dos Guias Azuis. 
 
 

Pergunta: a mesa era oval com um pé central. 
 

Um pé central, isso é muito importante. E é verdadeiramente uma mesa de 
regeneração memorial do Espírito. Mas isso não quer dizer que se tenha 
despertado naquele momento seguinte, o que você viveu como sonho, isso é o 
que eles projetaram em você para mostrar-lhe efetivamente algo que deveria 
acontecer muito depois. Não é um oval perfeito, hein, é um oval muito 
comprido. Essa é tipicamente uma nave dos Guias Azuis. 
 
 

Pergunta: em outra meditação, eu tive a visão de Maria em Guia 
Azul com um rosto triangular azul, os olhos alongados, as maçãs 
do rosto muito altas, sem cabelos com uma boina em forma de 
coração sobre a cabeça, com um amor imenso. 
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Sim e então? 
 
 

Pergunta: essa visão era autêntica? 
 

Mas somente você pode saber. Mas o que você me descreve evoca aí, não os 
Guias Azuis de Sírius mas os Mestres geneticistas de Sírius. 
 

Mas eu insisto, o sonho que você descreveu não é um sonho, é um verdadeiro 
arrebatamento. Sendo assim, nunca num sonho você podia ver a estrutura do 
que você viu. Isso teria ficado muito mais fluido, muito mais fluido assim como 
está ainda muito mais claro muitos anos depois. 
 

… Silêncio… 
 

Pergunta: em uma meditação, em 2004, eu levitava por sobre a 
Terra trazendo pelos cabelos muitas pessoas. Eu atravessei uma 
camada de nuvens de um branco extremamente brilhante. À 
medida que eu avançava, eu vi outros seres que traziam pelos 
cabelos um conjunto de pessoas e eles foram todos colocados sobre 
essa camada de nuvens. 
 

Então, eu não posso responder-lhe assim de imediato. Quando é um sonho, é 
muito fácil, mas quando é uma visão, eu não posso saber se essa visão estava no 
âmbito causal, no âmbito espiritual ou no âmbito astral. Há elementos, no caso 
anterior, que me fazem dizer que eram os Mestres geneticistas mas neste caso 
eu não posso lhe dizer porque o cérebro vai traduzir, mesmo na visão como você 
diz. Por vezes há uma coloração. Por exemplo o fato de trazer pelos cabelos me 
faz dizer que é completamente astral, não se arrasta ninguém pelos cabelos. 
Portanto é uma visão que se remete a algo que não é suficientemente 
purificado, qualquer que seja a intensidade da experiência. Não é a mesma coisa 
que no sonho, ou não é a mesma coisa que a visão ou a meditação de imediato. 
 

O fato de trazer pelos cabelos em uma visão é algo, ainda assim, que é um pouco 
paradoxal. Não há necessidade de arrastar o que quer que seja. Seja por 
caminhar para subir ao alto da montanha, seja  por levitar, mas não se agarra os 
seres pelos cabelos, jamais. Isso, isso não existe. Os Vegalianos os abduzem pela 
radiação de sua Coroa. Eles captam vocês no âmbito eletro magnético desde que 
a Coroa da cabeça esteja aberta e eles são capazes, pelo campo de frequência, de 
conduzi-los, mas jamais eles os arrastariam pelos cabelos. E como eles fazem 
para aqueles que não têm cabelo? 
 

E em um sonho é parecido. O fato de puxar os cabelos, o fato de raspar os 
cabelos, de cortar os cabelos remete sistematicamente às emoções e ao astral. 
Não é possível de outra forma. Mesmo no sonho, hein, isso seria parecido. 
Vocês sabem que os sonhos, quando se cortam os cabelos, se puxa os cabelos, os 
seus ou de qualquer um outro, é um desperdício de força vital. Isso significa que 
há uma ruptura no seio do corpo astral com uma fuga massiva de energia. Mas 
aí, não é um sonho, é uma visão. Portanto eu posso simplesmente dizer que isso 
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não concerne a outra coisa que uma interação talvez entre a Luz e o seu corpo 
astral, é tudo. 
 
 

Pergunta: eu tive um sonho acordado, há trinta anos. Eu escalava 
uma montanha… 
 

Com seus pés ou voando? 
 
 

Pergunta: com meus pés. Chegando a dois metros do topo, havia 
uma fissura que eu não podia passar. Naquela hora, alguém veio 
ao meu encontro, e era eu mesmo. E eu pude passar. 
 

Então a montanha, é claro, quer seja em sonho acordado ou em sonho, é 
sempre o símbolo do Espírito que, quando vocês escalam a montanha, de 
acordo com a dificuldade, de acordo com a facilidade, se vocês voam ou se vocês 
andam em passo rápido ou não, a montanha lhes fala sempre de iniciação. 
Iniciação, ou seja ao Espírito, hein, eu não falo de iniciação mágica. 
 

Mas ao contrário, o que você descreve, é que esta montanha está fissurada e que 
você não pode atingir a sua Ascensão. Isso corresponde aos traumas que tinham 
sido vividos naquele momento, antes. Mas o que você vê? Você mesmo que vem 
se ajudar para finalizar o que estava em curso, ou seja que naquele momento, 
era-lhe dito que você não podia viver isso porque havia feridas, havia fendas 
que não estavam compensadas, mas que você poderia chegar lá por si mesmo a 
partir do momento em que você aceitasse, como dizer, tratar a si mesmo, se 
posso dizer, em relação a esse trauma. Em geral, uma montanha rachada, está 
ligada a rupturas afetivas, divórcios, lutos importantes. Então eu não sei se você 
viveu isso em algum momento antes de fazer essa coisa? 
 
 

Pergunta: há 3 anos, eu vivi como um abandono o falecimento de 
minha mãe, e isso me perseguiu por muito tempo. 
 

Pois sim. Portanto situa-se bem no quadro de um trauma, veja você. Tem vezes, 
nas visões, nos sonhos acordados, nos sonhos, elementos que são muito 
característicos de alguma coisa real. É muito simples encontrar. E depois em 
outros casos, é muito colorido pelo emocional. Aí estava a ferida. Isso não quer 
dizer que se estava sofrendo naquele momento, mesmo se não se o havia 
eliminado. Foi-lhe dito que a falha, a fissura da montanha não podia permitir-
lhe naquele tempo realizar o que ele queria, mas que mais tarde ele iria ao 
encontro de si mesmo e apagaria esse trauma por si mesmo. Assim é o luto da 
mãe. Portanto eu falava de luto afetivo, é claro, mulher ou mãe, se é um rapaz 
que fala, me parece. 
 
 

Pergunta: depois de ter descido da montanha, eu me dirigi para 
uma capela… 
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Quem estava então na base da montanha? 
 
 

Pergunta: sim. Eu desejava penetrar ali mas não havia meio de 
entrar. Eu forcei a abertura, e eu me encontrei em uma catedral no 
lugar de uma pequena capela. 
 

Ele se encontrou em algo maior. E sim, é muito, muito, muito real. Isso quer 
dizer simplesmente que tendo constatado esse trauma subindo ao alto, você 
quis ultrapassar de algum modo a cicatrização dessa ferida, dessa perda. A 
capela, ela está embaixo, ela não está em cima, e o interior não corresponde a 
uma capela mas a alguma coisa de bem mais vasto, ou seja a catedral que é o 
elemento mais luminoso. Quer dizer que pela vontade, você conseguiu curar 
essa coisa. Aliás, em um sonho acordado que tenha podido ocorrer uma década 
depois ou em outros momentos, você deveria rever-se a subir a montanha, ou 
uma outra montanha, mas ela não estava mais fissurada. 
 

Mas o fato de entrar em um lugar santo que, do exterior, era uma pequena 
capela, isso quer dizer que naquela época você quis entrar na capela mas isso 
significava que isso o tinha, o fato de ter tido essa ferida de luto e de perda da 
mamãe, tinha em alguma parte limitado a sua fé e você estava, você mesmo 
fechado na Luz, em parte. Mas forçando-se a si mesmo, você chega a entrar no 
que tinha se tornado apertado e você percebe que a catedral ainda está lá. 
Então, esses são os elementos, se quiser, nesse sonho acordado, que são muito, 
como se diz, estereotipados ou arquetípicos. 
 
 

Pergunta: uma noite, nos anos 90… 
 

É um sonho ou o quê? 
 
 

Pergunta: é uma vivência. Eu estava deitada em minha cama com 
meu marido, entre a vigília e o sono. Eu senti uma força que 
penetrava pelo ponto ER e o meu cérebro e se pôs a vibrar. Em um 
momento, eu pensei que eu podia morrer, eu me senti em perigo. 
Nesse momento, eu tive uma sensação de abandono e eu disse: 
« Senhor eu estou nas tuas mãos. ». Tudo parou instantaneamente. 
 

Isso remonta a quanto tempo já? 
 

Pergunta: antes de 1996. 
 

Portanto o período em que o Espírito Santo já estava presente. Assim isso quer 
dizer simplesmente que você recebeu o Espírito Santo naquele momento. As 
primeiras ondas de Luz que desceram desde 84 ativaram é claro que nem todos 
os corpos mas todos os chacras. Isso permaneceu no topo da cabeça durante 
numerosos anos e o que você viveu é esse processo aí de recepção da Luz, ligado 
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ao Espírito Santo e portanto a Sírius. 
 

Pergunta: no entanto, desde que eu não vivi as vibrações, em todo 
caso eu não estou muito certa disso. 
 

É bem isso que eu digo. Você recebeu o Espírito Santo mas ele não 
desceu. Porquê ?Porque naquele momento, houve a sensação completamente 
errada de um perigo e portanto um medo. O medo, na primeira fase da descida 
do Espírito Santo, era o suficiente para bloquear tudo isso. E desde que há 
medo e que ele bloqueia, o Espírito santo se retira, tanto que ele não desceu, 
tanto que ele permaneceu no nível da cabeça. 
 

Assim, como você diz, o Senhor respondeu-lhe muito simplesmente porque 
você tinha medo e você sentia um perigo. E muito evidentemente, quando estão 
em jogo essas forças, essa Luz que se chama o Espírito santo e os medos 
profundos que sobem e que se encontram lá em cima, principalmente em 96, 
agora isso seria diferente mas isso já faz vinte anos. Naquela época, era tênue, o 
Espírito santo. Não havia a radiação do Ultravioleta, não havia a radiação da 
Fonte. Portanto há alguma coisa que se fixou e que efetivamente, como você diz, 
você não reviveu mais isso porque isso parou. 
 

O medo, nesses períodos e antes, claro que agora isso não seria parecido, 
porque, quer você queira quer não, quer você tenha medo ou não, ou quer você 
morra ou não, a Luz irrompe da mesma maneira. Mas naquela época, não, só 
havia o Espírito santo, e o medo, se quiser, apreendido, como se diz, no nível do 
corpo, e isso faz a mesma coisa lá em cima, ou seja que isso bloqueou de alguma 
forma o que acontecia. Mas esteja seguro, isso quer dizer que você viverá tudo 
no momento do Apelo de Maria. 
 

Pergunta: a cada vez que eu venho aqui, eu experimento uma 
grande tristeza. 
 

Ah sim. Como você diz a si mesma, você não vive o que vive a maioria dos que 
estão aqui. Como você quer não estar triste? Se não há a possibilidade, por 
causa desse bloqueio, a obra do Espírito santo não se faz, como você quer sentir 
o Fogo, o coração, o Amor, a Alegria? Aí só pode haver uma reação do ego e da 
pessoa, é claro. 
 

Pergunta: como ultrapassar isso? 
 

Você não o ultrapassará até o Apelo de Maria. Eu evoquei que o fato de estar 
bloqueada na descida da Luz, mesmo pela sensação de perigo ou por chamar ao 
Senhor como você fez, ele respondeu ao seu pedido: o fluxo e o refluxo pararam. 
 

Pergunta: eu sou portanto obrigada a esperar o Apelo de Maria? 
 

É o que eu disse. É o que eu disse mas você não é a única assim. São muitos, 
hein, naqueles anos, que foram tão aterrorizados ou que sentiram que eles 
estavam enfeitiçados, que sentiam que era a sombra que vinha comê-los, e aí 
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isso bloqueia tudo. Isso não quer dizer que isso lança tudo no ar mas isso 
bloqueia tudo. É o seu caminho. 
 

E certamente que em sua vida, o que você vive, se posso me permitir, é essa 
espécie de antagonismo e de confrontação permanente entre a sua fé que você 
tem, e que você viveu além disso naquela época, e a pessoa que não chega a 
encontrar isso. Portanto isso não forma uma bicicleta, aí, isso forma duas 
bicicletas. Mas não tenha medo, no momento do Apelo de Maria tudo isso será 
vivido de uma só vez, sem qualquer dificuldade. Caso contrário em nenhum 
momento o Espírito santo teria entrado pelo ponto ER, ele teria entrado pelo 
3.o olho, e isso é típico da Ilusão luciferiana. Mas o fato de que ele tenha 
passado, não aqui mas aí, já é a garantia e o salvo conduto para a Eternidade. 
 

Pergunta: é uma lembrança muito forte. Eu tenho a impressão de 
que isso passou pelo ponto ER mas talvez eu esteja enganada? 
 

Essa é a segunda bicicleta que intervém. Ela passou da bicicletinha para a 
bicicleta grande. Você vê bem, através de sua frase, o que eu lhe disse em 
relação a essas duas bicicletas. É cômico mas corresponde ao que se desdobra 
em seu cérebro, em sua psique, essa espécie, não de ambivalência mas de 
flutuação permanente entre um lado e outro. Porque eu tenho lidado 
numerosas vezes com você já, agora eu lhe conheço um pouco. 
 

E você disse que tinha acabado, você? 
 

Pergunta: sim, eu ia lhe dizer. 
 

Então eu vou parar por aí talvez, a menos que haja uma pergunta muito rápida 
para incluir? 
 

Pergunta: quando do testemunho de abdução em uma nave, você 
evocou os Mestres geneticistas de Sírius… 
 

Não eu não disse isso. 
 

Pergunta: … e os Guias Azuis de Sírius. 
 

Sim, eu falei dos Guias Azuis de Sírius. Foi pela sequência que eu pensei nos 
Mestres geneticistas. 
 

Pergunta: qual é a diferença entre os Mestres geneticistas e os 
Guias Azuis? 
 

Mas os Mestres geneticistas, são Maria, são algumas Estrelas. Um Guia Azul, ele 
está no limite do antropomorfismo. Ele não está na 18.a dimensão, ele está na 
21.a. Eles são seres que são como Sereti, agenciadores de mundos. Não são 
administradores de mundos, hein, esse não é problema deles, mas são eles que 
garantem quando do desenvolvimento de uma criação em uma dimensão dada, 
tudo é respeitado. Estes são os principais contratantes, mas não são dirigentes, 
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hein. Mas os Guias Azuis de Sírius, esse é Sereti conforme o que lhes havia sido 
dado há muitos anos. São dois níveis vibracionais diferentes, mas ambos estão 
conectados a Sirius. 
 

Aí está, meus irmãos e minhas irmãs. Eu espero que os Arcanjos lhes tenham 
aquecido bem a cabeça e o coração. E eu lhes transmito todas as minhas 
bênçãos e eu só posso desejar-lhes um muito bom solstício de inverno e um 
muito bom nascimento de Cristo.E quem viver verá. Talvez nós tenhamos 
alguma coisa no céu e Maria em seu coração naquele momento, mas vocês não 
têm mesmo mais necessidade disso para muitos dentre vocês, através do que eu 
vejo, hein. Vocês não têm mais nada a esperar, vocês já estão na estrada de sua 
liberação. Vendo o que eu vejo como o fazem os Arcanjos sobre suas cabeças, eu 
lhes digo boa coragem e boa noite. Eu lhes digo até o ano que vem, se a Fonte o 
quiser, ou de qualquer modo isso será no ano que vem, mas talvez não aqui, 
alhures. Eu lhes digo até muito em breve, comportem-se bem. Com todo o meu 
Amor. 
 
 
*** 
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