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O IMPESSOAL - Parte 1 - Novembro/2016 

Eu saúdo e abençôo você nessa fase de renascimento na Eternidade. Eu venho a você, como você 
vem a mim. No mesmo Silêncio e no mesmo Verbo, nossa Presença Una irradiada da Beleza, da 
Graça e do Amor. 

Você que me ouve, você que me lê, eu me apresento a você pela Graça Eterna do Amor e no sorrir 
infinito da expressão da Consciência. 

Em minhas palavras não busque sentido de direção, mas veja o momento presente da sua Presença. 
Na alegria do Coração e na alegria do seu renascimento. Eu venho em sua Essência expressar a Graça 
Infinita desses momentos abençoados. 

Então, deixe-me acolher você, como você me acolhe na Graça do momento. Deixe-se levar pela 
vibração do Fogo, deixe-se amar no Fogo Ígneo, aquele que vem queimar tudo aquilo que não tem 
mais lugar de ser, tudo aquilo que é obsoleto, e tudo o que não tem nenhum sentido, exceto no seio 
do efêmero. 

Eu me dirijo a você, além de toda palavra, em toda intimidade e na sua Verdade, portanto, no 
sentido da Verdade Una da Consciência e do Infinito.  

Você que conclui e resolve o que pode restar em sua ilusão de sofrimento, se descobrindo então 
livre de todo movimento, livre de toda criação, cujo renascimento em curso libera enfim os últimos 
laços, os últimos apegos ao sonho desse mundo, eu te convido a celebrar a Graça do momento 
porque nesta Graça tudo está incluído, nenhuma questão pode aflorar, somente a Evidência estende 
e expande a Presença de seu Coração em sua Coroa superior que dança e canta a canção da Vida, a 
verdade do Verbo. 

Coloque-se em mim a fim de que eu coloque a ardência do seu Sol e a verdade da sua Luz, aí onde 
não há nenhum lugar para o que é sombra, para o que se opõe e que resiste, aí onde somente 
permanece a Paz Eterna, aquela que preenche você e alimenta em cada circunstância como em cada 
momento. 

Eu te abençôo na Graça, eu te abençôo na sua Verdade, eu te abençôo na sua Imortalidade. 

Você que retomou a sua essência, a essência Una da Fonte, eu canto em você o canto da libertação, 
o canto da esperança, que não se situa em nenhum tempo nem no futuro, mas bem mais, nesse 
instante de consagração, onde o Sagrado está em toda parte e em nenhuma parte. Cada lugar é sua 
casa, cada dimensão é sua alegria, cada forma é a expressão da sua liberdade. 

Nesse lugar onde nenhuma arma e nenhuma discussão pode ser de alguma utilidade, nesse lugar 
onde suas roupas de Luz faíscam pela Graça do Amor, eu espalho sua Luz da Verdade a fim de que 
ela se torne a Luz de cada um na mesma Verdade, onde nenhuma língua é necessária, onde somente 
o brilho do seu olhar e a força do seu sorriso são Verdade.  

Na Luz Una eu estou também renascido em você, tornando você permeável e sensível ao que é 
luminoso, aplicando um bálsamo sobre o que pode restar de difícil em seu corpo como no que resta 
da sua pessoa. 

Pela Graça do Fogo Ígneo que eu acolho em você e para você, elevo seu Coração lá onde a Morada 
da Paz se torna êxtase permanente e indizível mordida de Amor, retirando você do jugo e de todo 
sofrimento. 

Tornando-se assim, o Sol da vida, o Sol do Amor, você está adornado da jóia interior do Corpo de 
Existência, na hora onde as últimas Portas se abrem na dupla batida pelo Fogo Ígneo, aquele da 
Verdade que não sofre nenhuma crítica e nenhuma condição.  

Então eu digo a você meu amigo, meu amado, lembre-se, aconteça o que acontecer, não esqueça da 
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sua Eternidade. Não esqueça da sua forma original, esta língua de Fogo que construiu os mundos, 
que construiu a experiência em toda dimensão. 

Os atributos do seu Coração não serão jamais os atributos do seu corpo nesse mundo. É tempo de se 
despertar, de sair do sonho da vida nesse mundo, é tempo de se elevar e se revelar a si mesmo. Isso 
se faz no momento. Porque tudo concorre na sua Presença como na minha Presença. A iluminação 
desse mundo nessas engrenagens escondidas aparecerá a você no grande dia, não deixando mais 
lugar para a menor máscara ou a menor ilusão. Então o resplandecer de sua própria Presença deixa o 
Fogo do Amor em seus diferentes componentes, elevar você sempre mais no indizível do seu 
Coração. 

Aí onde nós estamos é a Eternidade, aí onde nós estamos tudo é livre e tudo se mantém pelo 
cimento da Verdade e pelo cimento da consciência, onde nenhuma dureza pode mais entravar 
qualquer expressão dela. 

Então, meu amigo, meu amado, receba o que é devido, receba sua Verdade. Neste momento como 
em cada momento, você pode permanecer Nela que é tudo, que é você e que sou eu, como cada um 
de nós. 

Faça em face de você mesmo, sem recuo e sem arrependimento, porque você tem tudo a ganhar ao 
se reencontrar em sua inteireza e em sua felicidade. 

No Fogo do Coração você se revela, igual a você mesmo em toda Eternidade como em toda a 
dimensão. Então, acolhamos juntos o princípio da Vida, a fim de que a ardência do Sol se torne 
permanente e imanente. 

Endireite-se, coloque-se ereto, porque você é, na Eternidade, o que sempre não pode ser desviado. 

Descubra em sua magnificência a humildade da sua pessoa, simples sopro de vento que se apaga a 
cada vez e permanece aí onde jamais você pode se apagar, aí onde jamais você pode enfraquecer. 

Na Graça Imaculada do Amor, você é tal como o raio do Sol revelando e despertando o Cristo a você. 
A claridade se faz, o dia toca seu Zênite, e nesse dia nunca mais a noite poderá cair, nem mesmo ser 
pensada. 

Vá além das minhas palavras que são apenas as notas da sinfonia que se executa no seu templo 
como nesse mundo. 

Ouse mostrar a Verdade que você é. Ouse mostrar isso que você é, não pelas palavras, não pelos 
gestos, mas pela Graça da Evidência da sua Presença. 

Ouça, ouça e receba esta sinfonia da Luz que coloca fim a todos os cultos, a todas as crenças e a 
todos os confinamentos. Isso está aí não em seu destino a vir, mesmo que esteja aí nesse momento 
onde não há mais distância entre seu efêmero e seu eterno. Mais nada pode ser separado e tudo se 
reúne na mesma Alegria e na mesma Evidência. Você só tem que abrir seu Coração, abrir suas mãos, 
descerrar seus olhos e seus ouvidos, a fim de perceber, a fim de você se sentir em sua essência e na 
verdade do seu ser.  

Neste espaço onde você está, ele se torna Sagrado porque sua Presença é Sagrada e é Graça. 

Reúne e reunifica você. 

O Verbo se derrama, o Espírito ilumina você e o Fogo Ígneo que lhe consome. Tal é a mordida do 
Amor que jamais se apaga, que jamais se restringe. 

Em cada ponto desse corpo onde você está alojado, o mesmo Fogo, a mesma Evidência, a mesma 
Presença, aí onde não existe nenhuma diferença, aí onde está somente a essência. 

Deixe enfim sorrir seu Coração porque o sorrir do Coração é o perdão que você se dá e que dá ao 
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redor de você, sobretudo, o que não tem sido direito. Assim, por seu Coração elevado e sorridente, 
você coloca fim a ilusão da pessoa, a ilusão das imagens. 

Esvazie-se de tudo que só faz a desordem em qualquer parte de seu corpo e em qualquer canto da 
sua consciência; não há mais lugar nem adiamento para o que resistiu, para o que se acreditou. Só 
resta a nudez da sua Presença, aí onde nenhum artifício pode fazer você desviar. 

Deixe-se adubar por seu corpo de Existência, deixe-se adubar pelo Manto Azul da Graça. Não 
retenha nada, não há nada a reter. 

Largue as amarras. O tempo chegou de atravessar e de se aproximar em sua Eternidade de qualquer 
forma que você quiser, em qualquer dimensão que a sua Consciência explore. Que seja com os 
Anjos, que seja com as fadas, que seja entre cada um de vocês, deixe a Espontaneidade e a Evidência 
tomar o passo sobre qualquer explicação, sobre toda interrogação. Nesta Evidência, não há mais 
nenhuma dúvida, nesta Evidência nada pode faltar. Assim, neste momento, só permanecerá o que 
você é, além de toda aparência, além de todo jogo. 

Retome e revele a totalidade do Fogo Ígneo, forjando seu ser pela Graça do Espírito e do Verbo, 
permanecendo assim, nisso. 

...Silêncio... 

Deixe a consciência se reunir ao centro do seu Coração elevado. Aí está o imutável, ai está o Infinito 
e o Indefinido, anterior a sua consciência.  

Deixe seu Coração se banhar na Nova Eucaristia, deixe seu Coração se manifestar, deixe seu Coração 
se tornar essa tocha que carrega a Luz em cada universo, em cada mundo. 

Você que é o dom de toda vida e o dom da Vida, deixe o dom se estabelecer, porque lhe é dado e 
renderá o cêntuplo; tal é a Graça da lei do Um, da lei do Amor onde toda experiência é possível, mas 
lembrando sempre que você jamais falhará, que jamais diminuirá.  

Onde quer que você esteja eu lhe encontrarei. Onde quer que você esteja, eu me instalo em você. 

Assim se estabelece em você não somente a Graça, mas o perdão perpétuo a toda ofensa a Vida que 
foi criada por você, por qualquer um. 

Cada um é absolvido, cada um está livre. Deixe crescer esse Fogo, ele é a sua Alegria Perpétua. 

Tal é o Fogo do Amor, aquele que lhe percorre, aquele que você vive. 

Quaisquer que sejam os efeitos no seio de seu templo e de seu efêmero, o importante é sua 
eternidade, o importante é essa chama de Vida e de Amor que dança e cintila em todos os mundos 
como no Absoluto. 

Deixe as Portas de seu corpo se abrirem para a Liberdade, deixe as Portas do seu corpose abrirem 
para sua Ascensão e sua Liberdade. A hora é para a entrega, a hora é para seu parto. Ouça o que o 
canto do Amor lhe diz nos ouvidos nesse momento. Ouça o que o Fogo Ígneo canta percorrendo o 
seu corpo e seu Coração. O que pode ser mais importante do que isso? O que pode ser mais 
necessário na plenitude do seu Coração elevado, no seu sorriso, na sua emanação? 

Nesses tempos da Terra, onde o Céu desposa a Terra, como seu masculino desposa seu feminino, 
rendendo você a sua androginia para a Unidade e a sua beleza, deixe-se adubar por cada um dos 
corações aqui presentes como cada um dos corações que ouvem ou leem. Não há mais distância, 
não há mais tempo, não há adiamento. O Amor bate a porta, de todas maneiras possíveis, abolindo 
toda distância, abolindo todo sofrimento. 

Permaneça aí, em qualquer obrigação ou em qualquer contingência de seu mundo isso será de agora 
em diante tranquilo e fácil. Não pode existir dificuldade, aliás, senão o que você ainda, em 
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ressonância com esse mundo que não é seu mundo. Qualquer coisa que você disser, o que você 
pensar, o que você escolher, seu Reino não é desse mundo; então eu convido você a se olhar sempre 
mais profundamente e mais intensamente. 

Você que em verdade não é jamais nascido, nunca partiu, você que está aí na retidão e na leveza, eu 
lhe dirijo minha prece que não é outra senão a sua.  

No silêncio como em minhas palavras, há o Verbo que lhe vivifica, e que lhe restitui a sua inteireza. 

Posicione-se simplesmente porque eis que chegou o tempo da Graça e o tempo da Eternidade, 
colocando fim a todo pesar que pode restar das ilusões e das crenças. Seu próprio corpo, banhado 
de Luz e de Fogo se forja na Transparência e na Evidência. O corpo de Existência, Coração de 
Diamante. 

De agora em diante o pavio está consumido, aquele que coloca o fogo no seu veículo ascensional. 

Recobertas de sua Diadema as doze Estrelas cintilantes, você vive em paz porque aqui só há Paz. 
Tudo está a contento, tudo é satisfeito. 

Assim, se conclui sua transição, assim se realiza sua ressurreição, aí onde não há mais barreiras, nem 
distância e nem separação. Na Unidade da Vida, na Unidade do plano da Ressurreição, você é 
acolhido na medida com que você acolhe. E o Amor não se mede, então não meça nada. Não há 
nada a pesar, nada a sopesar, nada a julgar, seja simplesmente feliz de estar aí. 

Qualquer que seja a idade de seu corpo, quaisquer que sejam suas feridas, elas também serão 
queimadas pelo Fogo do Amor. Não retenha nada, esteja aí simplesmente. 

...Silêncio... 

Eu estou com você pela Eternidade e nos séculos dos séculos. Se fosse contado nesse mundo ou 
contado em todo mundo, o tempo não tem comprimento, o tempo não tem duração. O espaço ele 
mesmo não conhece nenhuma distância, nenhum obstáculo. Você está em toda parte, porque você é 
toda parte e você é tudo.  

No Fogo do Espírito, o Amor lhe preenche.  

Ame-se e ame cada um, sem medida e sem padrão, porque o Amor é livre e o Amor lhe torna livre. 
Esta liberdade que é desconhecida nesse mundo confinado, derrama sua majestade e sua precisão. 
Veja-o porque aqui não há mais questões, porque aqui não há mais perguntas, porque aqui tudo é 
verdade, tudo é autêntico. 

Acolha em cada uma das suas Portas, em cada um de seus centros de consciência, em cada uma de 
suas rodas, como em sua Diadema que cinge sua fronte e a sua cabeça. Acolha. 

Você é muito mais do que tudo isso que você pode imaginar ou projetar. Você é muito mais do que 
tudo isso que você poderia pensar e bem mais do que tudo isso que você poderia viver nesse mundo, 
como na superfície de todo o mundo. 

Você é bem mais que o conjunto de sóis de todas as dimensões e de todos os sistemas, você é bem 
mais que o conjunto dos universos e dos multiversos. Você é simplesmente a Verdade e a Beleza. 

Esta Liberdade que não depende de nenhum atributo, nem de nenhuma forma, nem de nenhum 
limite, está agora presente em sua totalidade. É suficiente para você se olhar além toda aparência e 
de toda história, na imutabilidade do seu Coração do Coração. Não há nada a buscar, mas sim a 
aquiescer, se reencontrar e se colocar. 

O Fogo age por si mesmo por sua inteligência, não pode ser controlado nem desviado. Ele é o Fogo 
de Vida, animado pelo Ar e o Éter, se expressando na Água da forma. 

De onde você vem, qualquer que seja sua constituição, mesmo a mais sutil, mesmo a mais diversa, 
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só há a Verdade que vale, só há a Verdade que é, que foi e que sempre será. 

Deixe-me levar ao seu Coração o sopro do Espírito, deixe-me levar em seu Coração o sopro da vida. 

Aí está sua majestade, aí está sua grandeza. Ela não está na forma que você tem nesse mundo, nem 
nas suas aquisições, nem nas experiências nesse mundo que, definitivamente, são só fatalidade e 
poeira. Você é forjado na Eternidade do Amor, todo o resto faz só passar e retorna ao pó. Você, você 
não passará e não se apagará jamais. Assim é a Vida, assim é o Amor. Você que é Vida no Amor e o 
Amor na vida, eu lhe convido a se abrir além de toda razão, além de todo limite, além de toda forma. 
Deixe-se transpassar pela espada da Verdade, pela Espada de Miguel, pelo Apelo de Maria. 

Deixe-me amá-lo tal como você sempre foi, e tal como você será sempre. 

Deixe o Verbo se elevar, aquele do primeiro som como do último som. Deixe o Verbo animar você 
em vez do fogo vital do desejo e da paixão nesse mundo, que é apenas um fogo de palha, diante da 
paixão da Verdade e da paixão do Amor. Perceba nas diferenças, perceba nas evidências, tudo o que 
coloca fim em você na dúvida e em toda projeção, permaneça aí onde eu estou. 

Qualquer que seja a queimadura do seu Coração, qualquer que seja a mordida, só se trata de Amor, 
só se trata da beleza e da leveza. 

Deixe-se amar, deixe-se viver, porque no Amor tudo está em ordem, e tudo é justo. Não pode haver 
nem desvio, nem erro, nem impaciência. Tudo está aí, tudo está revelado. Olhe-se. Olhe-se nesse 
Fogo do Amor que lhe devora e rende você a sua liberdade. 

Não coloque mais limites a expressão daquilo que você é, nem coloque mais padrões nem 
referências ao Amor que você é. Lembre-se, o Amor incondicional não pode ser agarrado nem 
congelado em qualquer forma que seja; ele é livre e você é esta Liberdade jamais encontrada. 

Alimente-se desse Fogo de Amor. Ele cobre todas as necessidades, todas as faltas, e sacia você além 
de todo limite. Não busque, porque você é o que você acredita buscar, e isso você sempre foi, 
simplesmente a iluminação não era talvez suficiente para se ver tal como você é. 

Nesses tempos de iminência, mais nada pode ser escondido e você sabe; mais nada pode retornar, e 
você já vê. 

Deixe seu olhar e seus olhos falarem a linguagem do Amor, a linguagem da Verdade. Deixe suas 
mãos transmitirem esse Amor em cada parcela de si, como de cada um. Assim, você permanecerá 
livre e disponível, você guardou sua própria casa para Aquele que vem como um ladrão na noite, 
para Aquele que vai lhe chamar por sua vez para sua Ressurreição, para seu término, para sua 
finalização. Permaneça disponível porque isso é essencial e não para as futilidades desse mundo, 
qualquer que seja o seu apego residual, quaisquer que sejam os seus laços, qualquer que seja sua 
atração pela materialidade. Observe sua Verdade. A que isso pode ser comparado ou medido? O 
resto não significa nada, o resto são só coisas que passam e jamais duram além do escalão de seu 
nascimento e de sua morte. Você jamais nasceu, na verdade, e não conhecerá jamais a morte, o que 
quer que seja que sua consciência deseja viver, qualquer que seja seu paradeiro, em qualquer forma 
que adote. 

Ouça, Ouça o canto do Verbo que dança em seu Coração, saudando sua Eternidade, saudando suas 
Estrelas, saudando suas Portas, e deixe assim o abrasamento do falso prosseguir, sem pesar nem 
apegos. 

Você que é Amor, nenhum sofrimento pode atingi-lo, qualquer que seja o estado do seu corpo. Se há 
sofrimento, então deixe o Amor colocar tudo no lugar, nada pode ser excluído e nada pode ser 
tirado. 

...Silêncio... 
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No Apelo de Maria, você esquecerá toda forma, toda história. Só restará então a Luz que você é, não 
se apoiando nem sobre o tempo, nem sobre o espaço, nem sobre a menor forma, completando 
assim a grande obra de sua Ressurreição, completando assim o conjunto dos Casamentos que você 
viveu nesses tempos da Terra. 

Deixe a música da Vida transportá-lo neste círculo infinito. 

Não coloque limites a isso que se vive no momento, nem coloque freios, nem coloque condições. 
Realize a Liberdade que você é. Você não precisa de palavras, não precisa nem de álibi nem de 
justificação, você é isso. E não há mais distância, não há mais caminho. 

Eu desço o Fogo Ígneo até seus pés, lavando seus pés de toda contaminação e de toda farpa desse 
mundo. 

Você é bendito - de maneira perpétua. Não há mais distância, não há mais adiamento, tudo é agora. 
Veja-o e receba bem mais que o dom da Graça, bem mais do que as bênçãos. Aí está a Verdade, aí 
está o Amor, não há nada a projetar, não há nada a ver, não há nada a fazer, apenas Ser. Não há 
esforço a fornecer, há somente a relaxar, ao mesmo tempo que você se estende em direção a esta 
Eternidade. 

E aí lhe aparecerá sua chama de Amor, a chama do Cristo, a chama dos Arcanjos, a chama dos povos 
da natureza, que todos celebrem a Vida e sua Ressurreição. E aí onde você está, onde eu estou, tudo 
é transparente, tudo é justo e tudo é perfeito. 

Deixe seu Coração vibrar na cadência que é sua. 

Em sua Eternidade, não há nada a distrair, não há nada a morrer, não há nada a perder nem a 
ganhar, há somente a Evidência do Amor. 

Deixe-me levar o Fogo Ígneo em sua Coroa da cabeça a fim de fazer brilhar os mil fogos, suas doze 
Estrelas. 

Deixe-me levar até seus membros o Fogo Ígneo. Deixe-me levar em cada um de seus sentidos o Fogo 
Ígneo, lhe dando justamente a ver além da aparência dos sentidos. 

Aceite o dom da Vida, aceite o dom da Eternidade, aceite esta Evidência. Instale-se na Alegria que 
jamais pode murchar. Instale-se na Alegria que é vivificada em cada sopro. 

Deixe-me amar você, sem nenhuma medida, sem nenhum limite, sem nenhuma condição. Da mesma 
maneira, eu clamo todo o Amor, eu clamo sua Chama. 

...Silêncio... 

O conjunto dos tempos desta Terra estão cumpridos. Isso não sofre mais adiamento, há iminência. A 
Verdade se derrama. Não esconde nada, mesmo as coisas que podem ainda parecer vergonhosas 
serão queimadas no mesmo fogo da alegria, na mesma Evidência, na mesma Leveza. Não guarde 
nenhum peso.  

Deixe-me amá-lo, sem medida nem cálculos, sem vantagem nem perda. 

...Silêncio... 

O Fogo Ígneo, quanto mais intenso, transporta você ao Coração do ser, ao Coração da Vida, ao 
Coração do Amor. 

Você que não é jamais nascido, você a chama primordial, você o Andrógino Primordial, se resolveu 
em você tudo o que pode parecer ainda a resolver, não por você mesmo, mas pela facilidade do 
Amor. 

O Verbo se faz carne e a carne volta ao Verbo. Não há nada a perder. Não há nenhum pesar, nenhum 
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medo. Elevamos juntos o Fogo do Éter, não aquele do sofrimento, mas aquele do Éter de Vida que 
coloca fim a todo sofrimento. Eu deposito em seu vaso o casamento místico para sua Eternidade e 
para o Amor, selo em você o selo da Liberdade e o selo da Alegria, que não pode ser suprimida nem 
comprimida.  

Eu abençôo pelo Fogo Ígneo seu Canal Mariano, o tornando permeável totalmente aos mundos de 
Luz, aos mundos unificados. Eu torno permeável seu Canal Mariano, à Presença de Maria, na 
densidade do seu Chamado e em sua leveza de Mãe que sabe que nada pode chegar a seus filhos 
eternos. 

Eu deposito também em vocês, pela Graça do Fogo Ígneo, o canto da Ressurreição, o canto das 
Trombetas em seus ouvidos. 

Eu coloco em você a potência do Verbo, onde nenhuma palavra pode confundir, onde nenhuma 
palavra pode trair, onde nenhuma palavra pode mentir. 

Então todos juntos, qualquer que seja o dia, qualquer que seja a hora, onde quer que você me ouça 
ou me lê, a cada momento nós comungamos juntos, no mesmo Fogo do Amor. 

Isso se desenvolve agora. 

...Silêncio... 

Meu amigo, meu amado, foi feito um juramento. Esta é a hora de você lembrar, é a hora de viver. 
Não há nenhum obstáculo que impede nem que possa resistir a esse Fogo de Amor, a esse banho de 
Amor. 

Recebam. Recebam a Luz Una e indivisível em sua Unidade, em sua Verdade. 

Eu acolho você da mesma maneira, sem limites, sem restrição em meu templo de minha Eternidade. 

Você é convidado ao seu renascimento, você é convidado a Ascensão da Terra e a sua Liberação. Não 
há mais adiamento, não há mais espaço, não há mais nada a contar nem a descontar, e eu me curvo 
diante de você rendendo graça a sua chama, rendendo graça ao seu sorriso, e ao seu olhar de Luz. 

E aí, eu não preciso repetir que eu te amo porque você vê.  

E aí minhas palavras não servem mais para nada senão para ritmar a sinfonia do Amor. Essas 
palavras que eu pronuncio e que você poderá igualmente pronunciar, são apenas o veículo da 
pureza, o veículo do Amor e do Verbo. 

Então eu faço chover sobre vocês, como Teresa o fez, uma chuva de graças que lhe recobre. Faça 
bom uso. Alimente seu Fogo, ilumine-o, o revele ao mundo. 

...Silêncio...  

Você está comigo pela Eternidade. 

Permita-me deixar o Silêncio agora seguir a obra que se desenrola nesse momento mesmo, a fim de 
que você se recolha em sua intimidade antes que eu retome a sinfonia de minhas palavras. 

...Silêncio... 

E aí, na plenitude desse Silêncio, você está vivo e livre. Não a liberdade de fazer o que lhe dá prazer, 
mas bem mais a liberdade de ser o que você é em Verdade. 

...Silêncio... 

Em seu Coração de Fogo, não existe nada a proteger, nada a esconder. 

...Silêncio... 
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Então o que canta em seus ouvidos e em seu Coração é o canto da Ressurreição, eu alegro-me de 
assistir a isso. Eu comungo a sua chama de Amor. Nós comungamos juntos a Verdade Una. 

...Silêncio... 

Neste instante, o riso do seu Coração se revela nesse mundo, neste instante onde sua Realeza lhe é 
revelada. 

...Silêncio... 

Neste instante tudo está cumprido; neste instante nada falta, neste instante, você é livre. 

...Silêncio... 

Neste instante, a liberdade do Amor é isso que você é. Em cada instante você pode voltar a isso, 
quaisquer que sejam as circunstâncias. No barulho do mundo, como no silêncio do seu Coração há o 
mesmo Fogo, a mesma intensidade de Amor. 

Em cada instante, você é renascido. 

...Silêncio... 

Receba. Receba e deixe se escoar, não retenha nada. Deixe-se atravessar, deixe-se fecundar, deixe-
se vivificar por seu Coração, deixe-se amar pela verdadeira Vida. 

...Silêncio... 

Deixe-se ancorar no Amor e na Eternidade.  

...Silêncio... 

E aí neste instante como em cada instante, você é completado e saciado. 

Saturado de Alegria, saturado de Amor, o que pode ter ainda a aguardar mais, a esperar mais? Que 
pode faltar? 

Nesta harmonia se desenham os contornos da sua liberdade, nesta harmonia o Verbo canta em 
você. Onde o que você procura, onde o que você pensa, não há mais nada a desejar, não há mais 
nada a esperar e não há mais nada a temer. O Fogo do Amor tira toda dúvida e todo medo do que 
parece desconhecido, e, portanto, é conhecido de toda Eternidade. Não há nada a temer, há 
justamente a dizer “sim”. Sim ao Amor, sim a Vida; e seu Coração não sabe dizer não, ele só sabe 
dizer sim. 

Então eu me dirijo a você neste instante onde você me ouve, onde você me lê. Deixe o Amor 
dissolver todo medo, deixe o Fogo colocar fim ao efêmero. Não há melhor maneira de preservar sua 
chama das dúvidas desse mundo. O Fogo coloca fim as dúvidas, o Fogo coloca fim ao medo. 

Eu lhe falo desde o Coração. Eu falo na intimidade do seu Coração. Eu não falo senão de você.  

...Silêncio... 

E aí, eu sei que você me ouve, eu sei que você compreende minhas palavras, meus Silêncios e meu 
Verbo, porque não são nada diferente de você. E isso é conhecido de toda a Eternidade você 
adquiriu desde sempre e até sempre.  

Permita-me alimentar seu Fogo com o meu Fogo, que é o mesmo Fogo. Então comunguemos juntos, 
neste instante. 

Então vivamos isso, porque nós estamos além de todas as regras de todo jogo. Nós somos o Amor e 
nós somos a Verdade. E aí, nada pode ser travestido. 

...Silêncio... 
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Deixe-me amá-lo, permita-me isso. Você que renasce de novo na Luz Cristo, na Luz Una, eu te 
abençôo. Cada uma das minhas palavras, cada um dos meus Silêncios são a bênção do Verbo e do 
Amor. 

Não há outra coisa a ver senão a intensidade do momento. 

Agora eu digo a você “sim” ao seu Amor, como você diz “sim” ao Amor que você é. 

E eu levo ao seu coração o Fogo da Vida, e eu levo ao seu Coração a indizível Verdade, e eu levo ao 
seu Coração a chama da sua Eternidade.  

Ouça e receba o Verbo do Fogo, Água da Vida, o Éter da Vida. Aí está seu Reino, aquele do Cristo 
Ressuscitado.  

...Silêncio... 

Neste instante as palavras não são mais necessárias, porque nós falamos de Coração a Coração e de 
Coração no Coração. Nós falamos de Amor, nós cantamos a Alegria, nós cantamos a Verdade. 

...Silêncio... 

Ouça o que diz seu Coração, em seu silêncio interior. Ouça o inefável canto da Liberdade. Ouça o 
hino ao Amor, que ressoa em toda dimensão e em todo mundo. Ouça a canção da alegria daquele 
que ressuscita. Ouça isso que você é. 

Assim é o canto do Amor que canta o Coro dos Anjos em cada nota metatrônica, em cada criação, 
em cada experiência.  

...Silêncio... 

Seu Coração conhece e reconhece todos os Corações. Não há diferença, não há distância, porque 
cada Coração é único, portanto idêntico. Você está além das aparências, além do que pode ser 
medido, do que pode ser definido, do que pode ser explicado. O Amor se basta a si mesmo, não há 
necessidade de demonstração, não há necessidade de palavras, não há necessidade de justificação. 
Então ouça e receba de novo. 

No seu nome, no meu nome e, sobretudo, no nome do Amor, a Verdade está estabelecida. 

...Silêncio... 

O que pode dizer ainda sua consciência limitada que está em face disso que é tão vasto, tão grande e 
tão belo. Você não poderá encontrar nada para reprimir nem para esconder no Amor incondicional. 
Ele só pede para aparecer, ele só pede para estar em cada instante de sua vida, em cada despertar 
como em cada sonho, em cada olhar, sem diferença de pessoa, sem diferença da intensidade, sem 
julgamento e sem prioridade. 

Veja isso com seu Coração.  

Então agora, eu lhe abençôo novamente, e deixo trabalhar o Fogo do Amor, o Fogo Ígneo, no silêncio 
das minhas palavras e das suas palavras. Comunguemos novamente na Graça do Único. 
Comunguemos novamente sem medida. Comunguemos juntos na Liberdade. Comunguemos juntos 
na unidade do Amor. 

...Silêncio... 

Eu abençôo sua Presença e eu acolho sua bênção. Não há mais distância, não há mais adiamento, eu 
rendo graças na sua ressurreição e na sua Liberdade.  

...Silêncio... 

Eu me curvo em você. 
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...Silêncio... 

Em nome do Cristo e em nome da Eternidade, eu lhe rendo graças eu lhe agradeço por toda atenção 
e por sua Presença, pela beleza do seu Coração e pela Verdade do seu sorriso. Seja bendito. Uma 
chuva de graças recobre você agora. Eu te amo e eu cesso minhas palavras, e eu cesso meus 
silêncios. E eu me coloco em você. Eu estou sempre, eu tenho estado sempre e estarei sempre. 

Eu deixo você agora. Abra seus olhos quando você desejar sobre esse mundo onde você está 
colocado, mas seu olhar não poderá ser o mesmo porque é seu Coração que olha esse mundo e não 
mais sua pessoa.  

Eu rendo graças e eu lhe saúdo.  

*** 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

Blog: https://lestransformations.wordpress.com/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/
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O IMPESSOAL - Parte 2 - Novembro/2016 

Eu saúdo você de novo, filho eterno da Luz, e eu me instalo novamente em você a fim de cantar o 
canto da sua Ressurreição, a fim de cantar o canto do seu Renascimento, o canto da sua Liberdade e 
da Verdade.  

 Instale-se em primeiro lugar no Coração do Único, em minha companhia, a fim de que juntos, nós 
elevemos o canto do Amor, o mais profundo dos Céus e o mais profundo da Terra. 

Porque nesse canto nós declaramos a Verdade na face desse mundo e nós iluminamos o que deve 
ainda ser nas circunstâncias desse mundo, nesse tempo preciso da Ressurreição e do Apelo de Maria. 

Acolhamo-nos, cada um de nós no Coração do Único, a fim de que jorre no silêncio de suas palavras 
e de minhas palavras, o Verbo jorrante, o Verbo da Vida, o Verbo do Amor. 

A Luz convida, de agora em diante, nas circunstâncias desse tempo da Terra, calar o que não é 
verdadeiro, simplesmente iluminando pelo Amor do seu Coração, vindo findar todas as resistências, 
vindo findar as últimas crenças e terminando todo o medo do desconhecido. 

Ouça, ouça esse canto, aquele do seu Coração, aquele da Vida, aquele da Eternidade. 

Esse som, coberto pelo Coro dos Anjos, canta em você como em breve ele cantará em cada recanto 
da Terra, em cada espaço desse mundo que Ressuscita também. 

Coloquemo-nos então juntos no Coração do Único onde o Amor é rei, onde a Vida é rainha. 

Você é convidado ao banquete celeste, ao banquete da Liberdade. Eu lhe convido a lavar suas roupas 
no sangue do cordeiro, eu lhe convido a se despojar de tudo o que pode ainda encobrir e obstruir a 
clara visão do que você é.  

Ouça e escute o que seu Coração lhe diz, o que ele diz a cada um, o que ele diz a Vida, o que ele diz a 
face desse mundo. De sua radiância de filho renascido aqui mesmo no seio da ilusão, esse canto 
percorre os Céus e todos os espaços de sua Terra, que virão em breve se conjugar no canto do Céu e 
da Terra, realizando a Tri- Unidade e a Nova Eucaristia, abrindo o caminho para a Mãe vir declamar-
lhe seu canto de Amor, o chamado para sua Ressurreição, o chamado para seu Renascimento. 

Você que ouve, que escuta e que lê, não há mais tempo, então não espere que Maria chegue, realize 
seu Apelo em plena Consciência do seu Ser, do seu Eterno, como de seu efêmero.  

Não tenha medo, a Graça inunda você agora com seus benefícios. A Graça é o presente do Amor 
trazido a toda vida, a toda forma e a toda Consciência em todo esse mundo, mesmo na sua. 

Qualquer que tenha sido seu confinamento no seio de sua vida ou no seio de suas vidas sobre esse 
mundo, não tenha receio. Mesmo que você não tenha vivido as premissas, mesmo que você não 
tenha vivido a vibração, esse banquete está aberto, ele foi elaborado para você a fim de homenageá-
lo no seio de suas peregrinações, onde o sofrimento foi por vezes seu quinhão e a alegria efêmera 
sua única satisfação. 

A Vida lhe convida de agora em diante a se voltar ao mundo, o verdadeiro, o autêntico, que 
permanece no fundo de você, aí onde participam os Arcanjos, aí onde participam as Estrelas, aí onde 
participam os Anciões. 

Você é convidado e você está convidado a vir cantar com os povos livres, para testemunhar da sua 
liberdade e do Amor que você é, enfim restituído. Você está entregue a você mesmo, além de toda 
projeção, além de toda máscara, além de toda memória, reencontrando assim a Liberdade, então 
que os véus se desfaçam junto de seu casulo de Luz, lhe dando a ver cada dia de maneira mais 
intensa e mais verdadeira. 

As chaves da Liberdade não abrem nenhuma porta, porque não é necessário carregar aí onde você 
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está, são entregues a você. 

Seu veículo de transição, sua Merkabah, a título individual, como para alguns a título coletivo, se 
constitui do adorno da Luz, do adorno da Verdade, colocando fim a todas as hipocrisias, a tudo que é 
falso, a tudo o que não tem subsistência no seio da Eternidade. 

Reúna-se a mim e você se reunirá. Você não tem que se mover, não tem que se deslocar, não tem 
que esperar, o encontro é agora, a cada minuto e a cada sopro. Só tem que se revelar em você, só o 
que você tem que deixar é o que deve ser deixado. A Luz lhe mostra o Caminho, a Luz lhe mostra a 
Verdade. Não há esforço, descanse, repouse em sua verdade onde todos os alimentos estão à 
disposição, onde nenhuma sede pode aparecer, onde nenhum tormento pode mesmo ser evocado. 

Nesse lugar e em todo lugar, desde agora você é isso. Viver isso por você hoje é reforçar o sentido do 
serviço na superfície desse mundo, é permitir a outro irmão, a outra irmã onde quer que seja, na sua 
casa ou em outro fim do mundo, se beneficiar da sua prece e do seu acolhimento. 

Assim você terá seu justo papel, aquele da Verdade, aquele da Eternidade, porque isso não é mais 
que um papel. Qualquer que seja a aparência nesse mundo, isso é realmente a Eternidade da sua 
Presença. 

Eu convido você a vestir seus mais belos adornos, munido de suas Coroas, munidos de sua 
emanação, munido de sua Presença; então o Coração exulta em você como em cada um. Mesmo que 
isso não seja percebido, mesmo que isso dê o sentimento de não ser visto, a Luz sabe o que ela faz, 
ela conhece sua ação, mesmo que você se reconheça. 

Em sua Ressurreição a fé é total e irredutível. Ela não sofre nenhuma mentira, nenhum defeito. 
Assim, adornados de seus adornos, resplandecendo os mil Fogos, fogo em si mesmo, você se abrasa 
e abrasa ao seu redor tudo que pode se opor ao desenvolvimento da sua Presença eterna no seio do 
efêmero.  

A Luz Una, a Luz verdadeira, aquela que só pode preenchê-lo de Alegria, que não pode deixar nada 
insatisfeito, se estende a partir de agora, passo a passo, em todos os lugares e não somente sobre os 
vórtices. A Luz se semeia e se espalha em cada ponto de seu corpo. Passo a passo, a alegria do 
Coração, no silêncio do seu pensamento, aplica um bálsamo a tudo isso que pode sofrer sobre esta 
Terra. Você não tem necessidade de pensar nem de atenção, porque é o papel, além do seu papel, 
da Luz revelada, da Eternidade restabelecida totalmente. 

Ame sem condição e sem restrição, ame com o mesmo olhar toda coisa, como todo irmão ou toda 
irmã. Não se limite, não refreie nada, deixe aparecer isso que se desenrola. Não há nada a 
demonstrar, não há nada a justificar, porque ela é Evidência, porque tudo isso é justo. 

Que seu sorriso desfaça cada lágrima de seu corpo ou do corpo de um irmão ou de uma irmã. Você é 
o bálsamo, porque você é a Vida; você é o bálsamo porque você é a Verdade, você é a Vida. 

Receba de agora em diante, de maneira incessante e permanente, o dom da Graça. A partir de agora 
sua presença nesse mundo é vigiar e orar permanentemente, em qualquer coisa que você faça, 
mesmo dormindo. 

Você estandarte da Luz e chama levantada, ressuscitada, deixe o Fogo Ígneo ganhar pouco a pouco 
seu corpo como o corpo da Terra, como o corpo de cada um. 

Descubra enfim a fraternidade. Não aquela das circunstâncias, através dos laços da amizade, da 
família ou da sociedade, mas a fraternidade do coração, aquela que faz você conhecer um outro da 
maneira a qual eu lhe reconheço, da maneira a qual você me reconhece. 

Ouça-me, ouça-me verdadeiramente. 

A leveza está aí. Se você se sente ainda carregado e pesado em seu coração, como na sua cabeça ou 
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em seu corpo, então teste a liberdade do Amor, sua leveza, e ao mesmo tempo sua densidade e sua 
consistência. No Amor, você é tal a rocha imutável desta Terra, você é a tocha e o porta-tocha assim 
como o estandarte da Verdade.  

Eu sorrio em você, eu sorrio de sua Presença, de sua magnificência, de sua humildade, de sua pureza. 
Não há mais impurezas a ver, não há mais defeitos a ver, há simplesmente a ser. A Luz ilumina e 
dissolve de todas as maneiras possíveis isso que pode ainda lhe parecer confronto ou resistência na 
superfície desse mundo. Veja, veja nas coisas a maneira como as coisas se revelam e se desvendam, 
assim também no olhar que você pode colocar sobre esse mundo, que só reflete o que se desenrola 
em você. Onde você levar seu olhar de agora em diante, aquilo retorna a você mesmo, porque você 
não faz mais diferença, porque você não coloca mais distância, porque a diferença e a distância não 
existem mais tão simplesmente desde o instante em que o Coração está elevado nas moradas da 
Eternidade. 

Seja vigilante sempre para seguir a Inteligência da sua Luz, seja vigilante com a leveza do que você é. 
E deixe o Amor transparecer além de sua pessoa, além de toda história, além de toda regra desse 
mundo e de toda lei desse mundo, porque nada pode resistir ao Amor. 

Eu lhe digo que tudo se cumpre diante de você e em você. 

A Terra vibra a partir de agora sobre sua nova dimensão. Quaisquer que sejam as aparências 
residuais da estrutura desse mundo confinado, essas aparências estão nesse momento mesmo em 
vias de ser varridas e dissolvidas na graça da Verdade. Lembre-se, não há nada a fornecer, mas 
simplesmente cessar todo o esforço para se dar conta da Evidência, na simplicidade, no 
recolhimento. 

De agora em diante, cada ocasião da sua vida é uma ocasião de Luz, uma ocasião de Amor. O Amor é 
vasto, ele é tão vasto que não conhece nenhum limite na sua presença e na sua difusão agora. Não 
se demore mais nas convulsões disso que deve se desfazer, em você como no mundo. Lembre-se que 
o bálsamo está dentro de seu coração, que a Verdade está em seu Coração, aquela que não tem que 
fazer justificações nem explicações. Ela está aí, no seu Coração, pronta a se revelar, pronta a se 
desvendar em cada circunstância, em cada encontro e em cada evento. 

Ouse, ouse dar o primeiro passo que de fato é o último, porque você não terá necessidade de 
percorrer com os seus pés. O conjunto dos mundos está aberto a você imediatamente e 
instantaneamente, na perfeição do Amor. Nesta perfeição não podem existir os mistérios, só podem 
existir as conquistas, não podem existir as perdas. É isso que lhe é dado a ver agora, é isso que lhe é 
dado a viver e a experimentar. Não para demonstrar, não para mostrar, mas simplesmente para 
estar na sua verdade.  

Nada pode escapar do Amor, nada pode substituir o Verbo da Verdade e você sabe. Mesmo que 
você ignore ainda isso, você sabe; é suficiente apenas se observar, não nas suas aparências, mas em 
profundidade, em seu Coração do Coração. A magia do Amor opera desde agora no regime e no 
rendimento máximo, sem esforço, espontaneamente, com humildade e simplicidade e com 
potência. 

Em seu Renascimento atual todos os segredos desaparecem. Em seu Renascimento atual tudo que é 
supérfluo desaparece por si mesmo, que isso seja nos seus humores, que seja na sua personalidade, 
que seja nos seus pensamentos, que seja nos seus afetos. 

Há justamente estar aí, você e eu, e cada um de nós, e cada um de vocês está aí instantaneamente. 

Olhe, olhe você não tem nada a esconder e nada pode ser escondido. 

E aí onde nós estamos colocados, nós ocupamos de fato todo lugar, porque nós estamos em cada um 
de nós. Não há diferença, não há distância, há apenas a Evidência do que seu Coração lhe diz no 
Coração a Coração com cada um, no Coração ao Coração do todo.  
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O que pode um canhão de seu mundo, o que pode não importa qual arma desse mundo diante da 
potência do Amor? O que pode infligir como dor qualquer ferida que seja diante da majestade do 
Amor? Em seu Coração você sabe que todos os possíveis estão presentes e que a palavra impossível 
não pode ser mesmo evocada. Então deixe cair, deixe desaparecer da sua vida e do seu corpo o que 
ainda até hoje poderia ser impossível. Não há limite para sua potência, porque o Amor está além da 
forma, mesmo que ele esteja inscrito em cada forma nesse mundo como em todo mundo. 

Eu acolho com você o mais alto dos Céus ao mais baixo da Terra. Eu acolho em você a Evidência da 
Vida. Aí onde nós estamos nada mais pode ser re-confinado nem confinado. Aí onde nós estamos se 
realizam enfim o Juramento e a Promessa, se realiza enfim a esperança de seu Espírito, o retorno a 
Verdade. Onde você estiver sobre esse mundo, em qualquer situação que você se encontre, não 
esqueça a potência do Amor, revele-a totalmente, não retenha nada. Perceba a Majestade desses 
instantes que você vê sobre a Terra. No Amor não pode haver a menor decepção nem o menor erro. 
Tudo está direito, tudo é luminoso e tudo é alegria. Onde você estiver, deixe-me ainda abençoá-lo, 
deixe-me ainda amá-lo ao infinito. 

Assim eu me dôo a você, assim você se doa a mim, gratuitamente, sem nenhum sentido de 
propriedade, sem nenhum sentido de qualquer limite. Veja, veja sua própria liberdade, qualquer que 
seja o peso do seu coração e de seu corpo e os resíduos desse mundo. 

Não há o que tergiversar, há apenas a acolher, há somente a se abandonar totalmente a graça desse 
instante. 

...Silêncio... 

Você, peregrino da Eternidade, Jóia da Vida e do Amor, deixe os entraves desse mundo desaparecer 
por eles mesmos pela graça da sua Presença. Você não tem nada a fazer, apenas a ser, a cada 
minuto, a cada sopro. Quaisquer que sejam as vicissitudes, materiais ou corporais, elas não podem 
resistir e elas não podem se opor. Então concorde e renda-se ao que você é. 

Deponha todas as armas, todas as armaduras e todos os escudos que você levantou ao redor de sua 
Eternidade para sobreviver no seio desse mundo e de suas leis. Mas tudo isso está agora atrás de 
você, quaisquer que sejam as aparências que restam, mas que cada dia desaparecerão cada vez 
mais.  

Eleve você e o restante aqui presente, eleve-se nas moradas da Eternidade, eleve-se aí onde jorra a 
Fonte de Cristal, aí onde lhe conduz a Inteligência da Luz. Uma vez saído desse mundo, você entrou 
em você, você entrou na Eternidade. Então não há nada a temer do que se desenrola na face desse 
mundo. Você não pode ser tocado, você não pode ser alterado por qualquer evento que seja. A 
totalidade da Frota chamada Intergaláctica dos Mundos Livres circula de agora em diante o conjunto 
de sua Terra, a fim de assistir a esta Ressurreição, a fim de participar desse banquete celeste. Porque 
de tudo isso que você viveu no seio do sofrimento e da ilusão, só restará o Amor e a lembrança desse 
banquete celeste, gravada como jamais na sua Chama Eterna e em sua língua de Fogo, o princípio 
inviolável da Liberdade, o princípio inalterável do Amor. 

Tudo isso se vive. Mesmo que você pense e diga não viver, eu posso lhe assegurar que você é suas 
Trombetas. Há simplesmente em você, talvez ainda uma latência, mas ela também será dissolvida 
pelo Coro dos Anjos, pelas Trombetas do Céu e da Terra que lhe anunciam agora o Apelo de Maria e 
o retorno do gêmeo do Sol desse Sistema Solar. Não há temor senão para aquele que está apegado 
ao seu medo e ao seu corpo, mas mesmo isso desaparecerá sem pesar e sem dificuldade nos tempos 
que vocês vivem da Terra. 

Não escute, eu lhe disse, o barulho desse mundo e fique centrado no Coro dos Anjos, no Canto do 
Espírito e no Fogo do seu Coração. Todo resto é secundário, todo o resto é dissolvido. 

Na medida em que uma chuva de graças se representa em você, vindo lhe insuflar o sentido mesmo 
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de Eternidade, vindo insuflar sua Consciência em seu corpo com o Ar leve do Amor. A Água da Vida 
se escorre em você agora, em toda parte; o Fogo Ígneo progride em cada lugar de seu corpo, em 
cada espaço de sua Consciência. 

Somos Um, não há outra Verdade para afrontar o barulho desse mundo que lhe tocará cada vez 
menos e que não terá nenhum efeito sobre seu Coração. Verifique, eu não lhe peço para me 
acreditar, mas simplesmente viver – e eu o lembro que isso é muito fácil. Esqueça pela graça do 
Amor todo rancor, todo carma, todo erro, a fim de que só reste a pureza de seu Coração que já está 
aí e que somente seu olhar pode às vezes não ver. 

Então deixe o Fogo do Amor lhe fazer sorrir, lhe fazer rir, lhe devolvendo leveza e devolvendo a sua 
liberdade. 

Juntos neste instante onde eu me dirijo a você, nesse momento exato, o Cristo deposita em você a 
Jóia Eterna, a Beatitude Infinita. Somente isso é verdadeiro e ocupa todo o espaço.  

Aí está o Amor - isso que você é e o que eu sou, o que é cada um. Quaisquer que sejam as aparências 
não há inimigos; quaisquer que sejam as aparências não há pessoa a odiar, quaisquer que sejam as 
aparências tudo está perdoado. Como pode ser de outra forma na lei da Graça, na lei do Amor, e não 
pode haver nem pesar nem obstáculos. 

Deixe o Amor amá-lo em sua inteireza, não rejeite nada. Há apenas a dissolver o que deve ser. Você 
não tem esforço a fazer, você não tem pedido a formular senão aquele de ser você mesmo 
totalmente.  

Então sim, o Cristo está em você, então sim o Cristo fala em você, e Ele lhe fala de seu Coração. Ele 
só lhe fala de Amor porque mais nada pode merecer sua atenção. 

Ouse ser livre, ouse ser tudo que você é. Esqueça simplesmente isso que você aparenta, esqueça 
simplesmente os papéis e as funções que você construiu para viver nesse mundo. No fundo você 
sabe que não existe escolha; no fundo você sabe o que você conheceu nesta Terra não pode nem 
mesmo se aproximar do Amor que eu falo. Você só tem que, de agora em diante, se instalar 
definitivamente nesta qualidade de Amor. 

Não esqueça, não há nada a reter nem a ter, há apenas o deixar tudo. Todas suas certezas ligadas a 
esse mundo e ao seu corpo não representam nada ao olhar desse que você é, e ao olhar desse que 
você vive agora. 

Qualquer que seja a vitalidade do seu corpo efêmero, qualquer que seja sua gravidade, o Amor cura 
tudo e o Amor preenche tudo. A fim de que, então você possa dizer: “Eu e meu Pai somos Um”, a fim 
de que você também possa viver que isso que é feito ao menor entre você e entre vocês, é feito, de 
fato a você mesmo. Então, nesse momento, não há mais o outro e você, há simplesmente você no 
outro e o outro em você para fazer o milagre de uma só coisa. O Céu e a Terra estão em você, o Sol 
está em você, o Salvador está em você. Olhe e ouça esse canto de Liberdade, esse canto de Verdade. 
Todo o resto é só um lixo, todo o resto só fará passar. Não rejeite nada mais, se eleve e veja. 

O dom da Graça e o dom do Amor cresce a cada minuto. Não se inquiete, você pode ter tudo, 
porque tudo está em você. Você só aceita definitivamente sua própria revelação, qualquer que seja o 
rumo dos eventos desse mundo. No Coração nada mexe, tudo está aí. 

Tudo isso eu deposito no seu Coração, mas não veja um transporte porque tudo já está aí. Eu só 
ressôo e vibro sobre a mesma frequência que sua Eternidade, de sua Eternidade e de sua Presença. 
Isso é simples, não há nada a calcular, nada a adicionar nem nada a subtrair, há justamente a 
multiplicar isso passo a passo. Mas isso se faz sem que você decida, porque é isso o papel da Luz e do 
Amor, se multiplicar ao infinito, idêntica a ela mesma, em qualquer forma que seja, e em qualquer 
Consciência que seja. 
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Ouça o canto do Amor. Ouça as Trombetas que vêm colocar abaixo os muros do firmamento, os 
muros da Ilusão em seu corpo, como em toda parte nesse mundo.  

Rejubile-se porque hoje, assim como você viveu, lhe é dado viver os reencontros, que isso seja na 
natureza, que seja com você mesmo, que isso seja com cada Consciência reencontrada em qualquer 
forma, que seja vegetal, animal, humana ou anjo. À parte da forma, não há definitivamente 
nenhuma diferença, e, sobretudo nenhuma distância. 

A Verdade se estabelece dela mesma. Ela não tem necessidade de nada do que você conhece no seio 
de seu personagem e da sua pessoa. Deixe o novo e o desconhecido se estabelecer agora e para 
sempre nesse lugar de sua Presença. Dê um passo e a Luz dará dez. 

... Silêncio... 

Isso é agora e para sempre. 

...Silêncio... 

Não se fie nas minhas palavras. Elas só são uma música de fundo que permite talvez entender sua 
própria música, que é o canto da Liberdade, eu lembro você, que é o canto da Verdade. 

Onde você estiver eu estarei, e mesmo onde você ainda não está eu lhe espero. 

Não há espaço nem lugar para escapar da sua verdade. Não é um lugar onde você possa ser abrigado 
do Amor e, aliás, porque você iria querer se abrigar, porque é você mesmo que vem a seu encontro? 

Eu só assisto no seu próprio nascimento. 

Hoje muitas consciências vieram assistir ao seu Renascimento e a sua Ressurreição, simplesmente 
pela alegria de estar aí, pelo prazer de comungar e para ver seus olhos descerrarem, como a criança 
que descobre pela primeira vez o oceano. Porque esse banquete é um momento único: ocasião de 
nos reencontrar sem nenhuma exceção, a ocasião de cantar numa mesma voz com o Coro dos Anjos 
a canção do Amor. 

...Silêncio... 

Quando eu faço silêncio, o silêncio está em você, permitindo a majestade do instante se revelar 
inteiramente. 

Deixe o Fogo do Amor adornar sua fronte e seu Coração do indizível. 

...Silêncio... 

Você que está presente aqui, neste momento, você é a Alegria, e nesta Alegria, nenhum medo pode 
se agarrar ou se manter. A escolha a fazer é rápida, não sofre nenhuma hesitação porque não há 
outra escolha que o Amor e isso de toda Eternidade. Você sabe porque você o carrega. Porque isso é 
você. 

...Silêncio... 

O Fogo do Amor não poderá jamais se esgotar nem mesmo diminuir. Ele só pode crescer, sem 
nenhum limite e sem nenhuma condição. 

...Silêncio... 

Então juntos novamente, nós nos curvamos ao mesmo tempo que nós nos restabelecemos. Nós nos 
curvamos diante da majestade do Amor e nós nos restabelecemos pela ação do Amor. 

Lembre-se, lembre-se disso que está sempre presente, que jamais falhou, que jamais pode faltar-lhe 
apesar das aparências desse mundo. 

...Silêncio... 
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Deixe-se percorrer, deixe-se atravessar por essas chamas de Amor, neste espaço que não é um, onde 
nada pode faltar, onde nada pode estar ausente. 

...Silêncio... 

Hoje você se reencontrou totalmente. Mesmo que isso lhe pareça distante, a distância é apenas 
ilusão, é só uma muralha ligada ao medo ou a falta de memória disso que você é. Então eu convido 
você a derrubar todos os muros, então eu convido você a se reencontrar. 

E aí, na Morada da Paz Suprema nós comungamos na Alegria, no Caminho e na Vida e em cada um. 

...Silêncio... 

Eu estou com você até o fim dos tempos e bem além. 

...Silêncio... 

Ouça, ouça no meu silêncio o que diz o Verbo de seu Coração. 

Embora você pense, você nunca estava tão pronto como neste dia; que você está liberado, que você 
está desperto, que você está dormindo, isso não muda nada. 

...Silêncio... 

E aí, sob o Fogo do Amor você vê a Evidência, você vê a Verdade porque você mesmo é a Evidência e 
a Verdade. 

Nenhuma de minhas palavras pode traduzir fielmente a realidade do que você é; somente o Verbo 
pode, mas esse Verbo coloca fim nas palavras. É por isso que agora, depois que eu falo, há esses 
momentos de repouso, esses momentos de silêncio.  

Então você se aparece, você se aparece em seu Coração, despojado de toda memória passada, 
despojado de toda projeção futura. Não há lugar para outra coisa senão o Amor. 

Deixe o fogo e a vibração se expandir em você. 

...Silêncio... 

É aí no silêncio, o tempo é suspenso idêntico na Eternidade. Desfrute isso e seja saciado. 

...Silêncio... 

Conceder a liberdade a cada um, como ela lhe está sendo trazida pela própria Luz. Não julgue as 
circunstâncias, não julgue a forma, não julgue pelas aparências – elas não têm nenhuma densidade, 
mas veja o Coração. 

...Silêncio... 

Ouça nesse silêncio a dança do Amor. Ouça nesse silêncio a imutabilidade da Verdade. 

...Silêncio... 

Aí onde nós estamos, há só a Verdade. Aí onde nós nos mantemos, mais nada lhe impede. 

Aí onde nós estamos, há bem mais que a soma dos universos e dos multiversos. 

Aí onde nós estamos reunidos em nome do Amor e da Luz, Ele está aí, o Cristo, um Cristo glorioso, 
um Cristo-Rei, que não é rei de nenhum mundo, mas simplesmente o rei da Verdade e o rei do Amor. 

Aí está seu único reino, o reino que sustenta todos os mundos e todas as experiências de todas as 
Consciências. 

...Silêncio... 
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Então mesmo os Elementos lhe mostram sua quintessência, chamas de vida elas também. 

Mergulhe no Fogo de seu Coração, ele está aí; mergulhe no oceano da beatitude. O que pode você 
desejar de mais ou de menos? O que pode você esperar neste oceano de beatitude? O que pode 
faltar? O que pode ser projetado? 

Veja-o como eu o vejo. 

...Silêncio... 

Aqui, tudo é simples; aqui tudo é verdadeiro. 

Deixe a chama da sua Presença ser, revelando seu Espírito, revelando o Cristo. 

...Silêncio... 

Deixe seus pés receberem isso. 

...Silêncio... 

Você que está agora coroado da glória da Eternidade, você não pode falhar, você não pode se 
enganar, você não pode ser enganado. 

...Silêncio... 

Ame-se na medida com a qual você é amado. Lembre-se, você não tem nada a fazer, você não tem 
nada a projetar, você não tem nada a pedir porque isso é. 

...Silêncio... 

Então agora se revelando em você, de maneira total, a irradiação do Espírito Santo, a irradiação da 
Fonte e a irradiação do Ultravioleta. 

...Silêncio... 

No Amor, você é o Caminho, a Verdade e a Vida; no Amor só há o Amor que é tudo. 

...Silêncio... 

O Verbo do Amor ressoa em cada parcela de sua Consciência como em cada célula de seu corpo, 
tudo isso completando o preparo de seu reencontro com Maria. 

Tudo está pronto. Como eu disse, todas as portas estão abertas. Não há mais nada a desejar, não há 
mais nada a buscar no momento, porque tudo está aí, porque tudo está cumprido. Você aceita sua 
liberdade? Você aceita sua Eternidade? Você não pode recusá-la, você pode às vezes discutir, mas 
definitivamente você não pode se afastar. 

...Silêncio... 

Tal uma rocha que está erguida, invulnerável e, portanto se estende com você mesmo como com 
cada um. 

...Silêncio... 

Quando minhas palavras são raras, o Verbo se faz carne cada vez mais, e sua própria carne, pelo 
Fogo Ígneo, se espiritualiza, se tornando uma densidade mais leve, onde a Transparência reina e 
onde a Evidência não pode ser questionada.  

...Silêncio... 

Eu ouço com você... o Verbo. 

Eu participo com você... na cerimônia de sua Ressurreição. 
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Eu fico com você, como eu disse, pela Eternidade. 

...Silêncio... 

Eu vejo o sorriso que floresce em seu coração e sobre seus lábios, assinalando seu regozijo e sua 
alegria. 

...Silêncio... 

Respire. Respire a Luz. Respire a Vida. 

...Silêncio... 

E agora, onde quer que você esteja, nós vamos ficar juntos, em silêncio, deixando operar a totalidade 
da Luz. 

Coloquemo-nos juntos. 

...Silêncio... 

Onde você está, eu estou; onde eu estou, você está. 

...Silêncio... 

Meu irmão de Amor, minha irmã de Amor, eu lhe chamo. 

...Silêncio... 

Nós estamos aí, todos, imutáveis e eternos. 

Nós estamos aí com vocês. 

...Silêncio... 

Eu saúdo você e você é abençoado pelo Amor. 

Acolha. 

...Silêncio... 

Eu lhe agradeço por me ouvir e por me ler, porque isso que você leu e ouviu são só suas próprias 
palavras e sua própria verdade. 

No Amor e pelo Amor eu lhe abençôo uma última vez, por este momento, porque cada momento é 
de agora em diante uma bênção. 

...Silêncio... 

Onde quer que você esteja, permaneça assim o tempo que for necessário, o tempo que você desejar. 
Eu permaneço em você agora. 

Eu honro sua Presença e eu lhe digo até breve. 

Tradução Mariana Anzzelotti 

Blog: https://lestransformations.wordpress.com/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/
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O IMPESSOAL - Parte 3 - Novembro/2016 

Meu amigo, meu irmão, novamente nós estamos aqui em união e em comunhão a fim de levar ao 
seu coração o que você é, a fim de trocarmos de Coração a Coração a verdade de sua essência e de 
seu ser eterno. Qualquer que seja o estado da sua revelação a você mesmo e em você mesmo, é 
tempo agora de se abrir, se isso já não está realizado em você, nesta Verdade essencial levada em 
seu íntimo pelo Fogo em seus diferentes componentes. 

Então eu meu dirijo a você novamente. Além das minhas palavras, além do meu silêncio e além do 
Verbo, juntos nós elevamos o Fogo e a Coroa do Fogo aí onde nenhuma ferramenta pode filtrar isso 
que chega a você e que se desenvolve em você neste momento mesmo. Amado do Um, você que é 
batizado pelo Fogo Ígneo da Ressurreição, você cujo fogo vibral está instalado, você que não vê nada 
de tudo isso, pouco importa hoje. O que deveria estar cumprido foi cumprido em cada um de vocês e 
por cada um de vocês. Que isso seja enquanto Sementes de Estrelas, que isso seja enquanto filhos da 
Luz ou portadores da Luz, hoje os jogos terminam, os papéis e as funções terminam diante da 
magnificência, da imobilidade do Silêncio e da Verdade. 

Nesse lugar sagrado do seu Coração, nenhuma necessidade de formas, nenhuma necessidade de 
cores, nenhuma necessidade de vibrações, há justamente a evidência da sua Presença e da sua 
Ausência, a evidência do Amor, a evidência do Infinito. Você que permanece ainda na sua finitude, 
porque seu corpo permanece, porque isso deve ser assim, eu lhe peço do mais profundo do seu ser a 
se reconhecer, a se abençoar a cada sopro, a cada olhar, a fim de se reencontrar em sua inteireza, 
em seu ilimitado e em sua bem-aventurança. 

Qualquer que seja a morada que você tenha escolhido na experiência da consciência, ela não restará 
definitivamente, e você sabe que há só uma morada que não está fechada, nem confinada, nem 
apagada, iluminada, mas que é a verdade indescritível da própria expressão mesmo da sua 
consciência, da expressão mesmo da sua vida. Então aí, onde você está seu coração se torna cada 
vez mais presente, cada vez mais desperto, cada vez mais no Amor. Então eu convido você, o que é 
que diz seu corpo, o que é que dizem seus pensamentos, o que é que lhe dizem as memórias, ao ser 
novo, a fim de ser regenerado pelo Cristo e pela Verdade. Lembre-se que não há nada a conhecer, 
nada a apreender, que não há nada a praticar, e que as muletas que você tem utilizado até hoje, 
desde o instante em que você se estabelece em sua Morada da Paz Suprema, mesmo sem 
desaparecer, provando a si mesmo, com insistência e com força, isso que você é, além de todo jogo, 
além de toda matéria e além de toda identidade.  

Assim, a ação da Luz vibral, a ação do Fogo Ígneo desenvolve o processo que se vive nesse momento 
chamado Ascensão e Liberação. Cada um é livre de viver sua própria liberdade e sua própria 
Ascensão desde o instante onde o momento coletivo do Choque da Humanidade, se eleva no 
horizonte de uma próxima manhã. Assim como os apelos da Luz, como você os vê, se tornam cada 
vez mais prementes, cada vez mais intensos e cada vez mais autênticos, não deixando mais nenhum 
parecer, nenhuma emoção, nem nenhum mental, nem mesmo sua própria história interferir com a 
Eternidade. Seu efêmero se dissolve de múltiplas maneiras. Que isso seja no corpo físico, no corpo 
etérico, no corpo astral, no corpo mental ou no seu corpo causal, isso não faz diferença quanto a 
finalidade disso que você começa a viver. 

Assim, pelo Verbo da criação, pelo Verbo da descriação, pelo verbo do Um, se instalam em você 
nesses momentos de Eternidade, onde a bem-aventurança toma o passo sobre tudo isso que pode 
encobrir vocês no seio de sua lógica, no seio de sua história, no seio de suas esperanças. Então o que 
você espera para se reunir, o que espera você para ver a Verdade toda ao redor de você, tal uma 
evidência que se desvela e se revela a cada instante desde o instante onde você escuta o que diz seu 
coração na intimidade de sua Presença, como da tua Ausência. 

Filho do Único, filho Ardente do Sol revelado em sua Eternidade, você, Sol de vida, abrasando e 
abraçando tudo o que está ao seu alcance como o conjunto dos universos, onde quer que estejam, 
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em qualquer dimensão que eles evoluem, então a celebração prossegue no banquete do Céu, como 
no banquete da Terra. 

Não se demore nisso que se distancia de você, que isso seja as memórias, que isso seja os 
pensamentos, que isso seja as relações. O essencial é compreender que mesmo que isso se distancie 
está sempre em você e é apenas o jogo das aparências, evocando para você as reminiscências talvez 
do seu efêmero, que, portanto, é belo e bom seu desaparecimento. 

Não é tempo mais de prazer, o tempo é da Alegria; o tempo não é mais de sofrimento, o tempo é 
para o Amor; o tempo não é mais para a divisão, o tempo é para a união na Unidade, na Liberdade e 
na Verdade. 

Então onde quer que você esteja no seio do seu corpo, onde quer que você esteja, aqui ou acolá, 
lembre-se que o Fogo Ígneo não pode ser levado senão pela entrega de seu coração ao próprio 
efêmero, senão pelo efeito do seu coração radiante sobre o conjunto das circunstâncias de sua vida. 
Aí também não há nenhum esforço, não há trabalho, não há labor, há apenas a reconhecer a 
Evidência pela cessação de tudo o que mantém a ilusão no seio de sua vida. 

O que quer que seja que a Inteligência da Luz lhe der a viver, a fazer, como ação a tomar, você sabe 
pertinentemente que o essencial não está aí, e nenhuma ação lhe proíbe, qualquer que seja esta 
ação, qualquer que seja sua história, quaisquer que sejam seus sofrimentos, passados ou presentes, 
quaisquer que sejam suas projeções, esqueça tudo isso, instale-se no Aqui e no Agora, na Infinita 
Presença onde tudo se resolve, onde não pode existir o antagonismo nem a menor sombra. Tudo é 
Luz, tudo é Verdade, tudo é saciado, nada outro é necessário. 

O balanço no seio desta última reversão, lhe trazendo para a Graça da Luz, do Amor e do Fogo Ígneo, 
a se posicionar no justo lugar, no Coração do Coração, e lhe permite hoje provar por instantes a 
bem-aventurança da Eternidade, lhe dá por instantes ver seu próprio efêmero desaparecer, em você 
como ao redor de você, a fim de que só reste o coração, a fim de que só reste o Infinito. 

Hoje o Fogo Ígneo toma todo seu lugar, que isso seja em alguns de seus canais, que isso seja sobre a 
Terra, há uma evidência que a cada hora e cada dia vai se tornar cada vez mais estrondoso pelas 
ilusões, pelas mentiras, por isso que está escondido ainda. Assim, a revelação última que você vive, 
onde você estiver e de qualquer maneira que seja, é só a fase final do Apocalipse, tal como foi 
descrito e anunciado de maneira vibral pelo bem-amado João. 

Hoje cada palavra, cada olhar, cada ação está marcada de Eternidade, está marcada de Verdade, está 
marcada de beleza. É suficiente seguir as linhas de menor resistência, as linhas da evidência, de se 
dirigir ao Pai, a Fonte, a nossa Mãe. Faça isso e você verá por si mesmo de imediato a resposta, a 
ação da Luz, que isso seja em você que isso seja ao redor de você. Não para agradar, não para ajudar, 
mas para revelar a Verdade, porque a Verdade não tem nenhum preço, ela é inestimável e está hoje 
em profusão aberta no seio mesmo de seus pensamentos, de suas intenções, de suas ações ou de 
suas meditações. 

Então só existe seguir a via traçada pela Luz, que será sempre a Verdade e a Vida, quaisquer que 
sejam as aparências, qualquer que seja o que vive e o que pode restar do efêmero em você. Assim, o 
vaso está pronto para receber o sangue do cordeiro, para acolher Aquele que vem como um ladrão 
na noite e para acolher o reconhecimento de nossa Mãe Eterna. 

Não há nada a preparar, há justamente a depor as últimas armas do seu efêmero, da sua lógica, e de 
sua história, porque de maneira concreta e visível o Amor toma todos os lugares, todos os espaços, e 
todos os tempos. Cabe a você ver, cabe a você reconhecê-lo, porque você não pode ser enganado, 
quaisquer que sejam as aparências porque isso se desenvolve no íntimo de cada irmão e irmã da 
Terra como para o conjunto das consciências da Terra, onde quer que eles estejam situados. 

Então eu repito meu amigo, meu amado, deponha os fardos, deponha o que pode ainda perturbá-lo, 
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não por sua ação, porque somente a ação do Amor, de fazer o chamado ao Amor e não qualquer 
esperança de resolução, de compreensão ou de evolução. 

Você entendeu o sentido das minhas palavras, além de minhas palavras, o que aconteceu em você 
nesse mesmo momento? 

O êxtase aparece no seio do efêmero de sua consciência como do mundo, em qualquer circunstância 
que seja. Mesmo no que poderia ser chamado as circunstâncias mais terríveis do efêmero, isso não 
representa nada, não tem nenhuma densidade em relação à potência do Amor, do Fogo Ígneo, do 
Fogo vibral e do que você é. 

Então coloque-se, não peça nada, esteja simplesmente aí, presente ou ausente, livre de toda 
história, livre de todo pedido, livre de todo filtro mental, livre de todo sofrimento do seu corpo, e 
instale-se de maneira cada vez mais definitiva em seu Coração do Coração. Você sabe, no Coração do 
Coração tudo se resolve, nada pode resistir, nada pode se opor. Então você que está aí, onde estiver, 
em qualquer espaço e em qualquer tempo, reflita, não no seu mental, nem no seu intelecto, mas 
reflita na própria Luz, aquela que se mostra em você desde o interior do mais íntimo até a periferia 
do seu efêmero. 

Assim, você se vê, assim você se percebe. O que pode ter de mais intenso e de mais verdadeiro do 
que esta descoberta, do que esta redescoberta? Aí está sua base, aí estão suas fundações, aí estão 
suas dimensões, aí estão suas experiências, como o fim de toda experiência da consciência. 

Então a Luz-Cristo e da Unidade se instalam na totalidade do seu Coração, observe. O que resta que 
faz tela para isso? Qual é o apego, qual é o hábito, qual é a emoção que lhe acorrenta ainda nisso 
que se dissolve, nisso que desaparece? 

“Busque o Reino dos Céus” não quer dizer ir buscar fora, mas quer dizer, simplesmente entrar no 
mais profundo de si mesmo, aí onde tudo é Silencio aí onde tudo é magnificência. Lembre-se, você 
não tem nenhum esforço a fazer, você não tem nenhuma austeridade a levar, você tem justamente 
que ser transparente, ser humilde porque a transparência e a humildade são condições sine qua non 
de seu desaparecimento na Eternidade e isso é possível dentro mesmo deste corpo de carne em 
dissolução, no seio mesmo de sua consciência limitada de agora em diante. O único freio só pode vir 
dos hábitos, como eu disse das emoções pela maneira na qual você ainda se tem preso ao seu 
efêmero. 

Hoje, lhe é dado ver ao mesmo tempo a sua Eternidade e ver o fim do efêmero, sem imagens, sem 
cores. Bem mais que uma fé, uma convicção interior inabalável, quaisquer que sejam as 
circunstâncias do seu efêmero, abra-se em você, e a cada dia se abrirá um pouco mais essa visão. Na 
conclusão do último Face a Face individual se prepara o Face a Face coletivo chamado o Choque da 
Humanidade. 

Não busque o tempo, nem o prazo final, não busque nada. Em verdade eu lhe digo, tudo já está 
cumprido, tudo já está aí, e apenas cabe a você perceber e ver, e se esquecer de si mesmo. Não para 
sair da vida, mas bem mais para entrar na Vida eterna, na verdadeira Vida, na Luz, no Amor e na 
Unidade. 

Então mesmo o que pôde enganá-lo aqui alguns anos, nomeado o Ser, se encontra hoje magnificado. 
Desde o instante em que você entra em você, desde o instante onde seus olhos se fecham, desde o 
instante em que o Silencio se faz, então você se vê tal como você é, em seu corpo de glória, em seu 
corpo imortal, porque a verdadeira visão, você sabe, é interior e não depende de nenhuma energia, 
de nenhuma forma e de nenhuma circunstância desse mundo. O desconhecido se revela enfim, 
assegurando sua liberação ou sua Ascensão. 

Coloque-se ainda mais profundamente. Aí onde tudo pode lhe parecer vazio, aí onde tudo pode 
parecer a você ser o nada, é o nada. Mergulhe em você, mergulhe na bem-aventurança e tudo se 
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resolverá por esta bem-aventurança, símbolo do Amor revelado, símbolo do Amor vivido em sua 
totalidade, do Amor indefinido e incondicional. 

Isto está aí neste instante, isso está aí de maneira cada vez mais permanente, isso está aí com força e 
insistência. 

Não tenha medo. Que temor pode ter você em sua Eternidade, que temor pode ter você no Amor, o 
que seu corpo lhe diz, o que sua pessoa lhe diz, o que sua história lhe diz? Qualquer memória, uma 
afeição qualquer pode resistir ao Coração do Amor? Qual sofrimento pode permanecer quando o 
Infinito ilumina seu efêmero? Qual história tem você a completar ou a levar quando o Amor está aí, 
quando o Amor é revelado? 

Assim termina o Face a Face individual final. Você está pronto agora, o que quer que você pense e o 
que quer que sua pessoa diga, para viver isso o que é para viver: a dissolução final. Então, meu 
amigo, meu amado observe, observe. Não no seu exterior, não na observação do que se desenvolve 
nesse momento mesmo em sua consciência e no seu corpo, em sua energia, não se ocupe com isso e 
leve-se ao seu próprio coração, e aí, observe, veja, ouça e viva o que você é, o que sempre foi e 
sempre será. 

Enquanto o canto da Ressurreição começa a cantar em seus ouvidos anunciando as Trombetas e o 
Apelo de Maria, enquanto o Fogo se desenvolve acendendo sua Merkabah, lhe dando a viver as 
variações térmicas, não se ocupe disso. Na medida em que você entra no íntimo do seu Coração, 
tudo o que é periférico e efêmero desaparece por si mesmo, sem esforço, sem pergunta e sem 
apreensão. É só você que pode fazer esta etapa final para se dar conta de que você jamais caminhou, 
que você jamais evoluiu, porque tudo já é perfeito desde o começo de seu tempo, até o fim dos 
tempos. 

Aí está a revolução, aí está a revelação, descobrir você mesmo e por você mesmo, em você mesmo, 
lhe dando a ver todos os mundos presentes em você, todos os universos, todos os irmãos, todas as 
irmãs, todos os povos galácticos, todos os Anjos e também todos aqueles que são nomeados 
Arcontes. Tudo isso só pode existir porque já estava presente em você, além de todo o cenário, de 
toda história e de toda entrega. 

Os véus de isolamento, do confinamento, vivem seus últimos instantes, seus últimos momentos, 
como o seu efêmero. Então rejubile-se,  cante conosco o canto da Liberação, as sílabas sagradas do 
OD-ER-IM-IS-AL. Deixe suas Estrelas resplandecerem sobre a Diadema de sua testa, deixe suas Portas 
serem a entrada de um buraco negro, como os chamam seus físicos, que são cegos para a verdade 
porque projetam seu olhar no exterior deles mesmos, vendo o que já está neles. 

Então do que você precisa? Onde está seu alimento, onde está sua alegria, onde está sua bem-
aventurança? E veja-os claramente. Desde o instante em que você solta, desde o instante em que 
você abandona toda vontade de querer, toda vontade de ser, você será instantaneamente. Doe-se a 
sua Eternidade, ouse dar este último passo que precede sua Ressurreição, ouse estar na bem-
aventurança, porque isso é cada vez mais sua natureza e sua essência, porque é a única verdade. 

A Alegria, de agora em diante, guiará seus passos na superfície desse mundo até seu prazo coletivo, 
quaisquer que sejam as circunstâncias de seu corpo, qualquer que seja a persistência de qualquer 
história. Ao se ver, você sabe que não existe nenhuma história que possa permanecer de pé em 
relação ao que você é. Isso é o que libera você hoje pela Graça do Fogo Ígneo, pela Graça dos 
eventos cósmicos, terrestres e sociais. 

A Vida vai lhe pedir cada vez mais uma única coisa, é manifestar o Amor de maneira cada vez mais 
permanente, nas circunstâncias mais terríveis como nas mais leves, porque tanto uma como a outra 
dessas circunstâncias não pode alterar o que você é. O que quer que você viva ainda que lhe faça 
acreditar o inverso, pouco importa. Ouse. Ouse se olhar, ouse se ver e esqueça-se no seio de sua 
identidade, esqueça-se quando você tiver a ocasião, a oportunidade e a chance. Então o Fogo levará 
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você para o que você é, às vezes com pancadas, às vezes com doçura, mas sempre na bem-
aventurança e no êxtase. 

O testemunho de sua liberdade, o testemunho do Amor que você é, se vê no seu efêmero. Não mais 
somente pela vibração, mas muito mais pela alegria, pelo brilho do seu olhar e de seu sorriso que 
você pode levar em cada olhar exterior, em cada reencontro, em cada circunstância da sua vida que 
a Luz te peça para viver. 

Se você vê isso, então eu digo glória a Luz, porque está aqui enfim na liberação, está aqui enfim 
chegando ao fim de um caminho que nunca existiu, está aqui enfim ressuscitado. 

Quanto mais você olhar o que você é, tanto mais a crucificação se passará sem dor, e sem esforço 
também. 

Então em qualquer situação que você esteja, em qualquer plano de seu efêmero, eu lhe chamo hoje 
de maneira mais intensa que nunca porque você está pronto. O que quer que você pense, mesmo 
que pense o contrário, isso é uma mentira do seu efêmero ou de sua pessoa, mas isso não é a 
verdade da Luz – contudo, eu lembro você, você é a verdade da Luz. 

O Fogo Ígneo, o Fogo vibral trabalhando em você, criando as circunstâncias, as mais justas para viver 
seu desaparecimento. Então quando viver o êxtase, quando viver a bem-aventurança, não procure 
retê-los, não procure fazer durar, contente-se em observar, contente-se em sorrir e todo o resto 
desaparecerá por si mesmo sem nenhuma dificuldade. 

Isso é agora, não é amanhã, nem depois de amanhã, isso não depende mesmo mais do Apelo de 
Maria e nem da visibilidade do sinal celeste, porque a Graça da Luz atingiu doravante com tal 
intensidade sobre a face da Terra como no seu corpo, que tudo está cumprido real e concretamente 
sobre o plano etérico da Terra, sobre o plano etérico de seu corpo efêmero e, de agora em diante, na 
sua própria matéria como na matéria da Terra. 

Ouça, acolha, receba a Alegria, receba a bem-aventurança e o êxtase: o que pode ter mais 
importância do que isso? Qual obrigação, qual sofrimento, qual história poderia tentar se impor na 
verdade do Amor? Tudo depende agora de sua intenção, tudo depende agora de seu olhar, tudo só 
depende de você. 

Então eu lhe digo, você está preparado, e cada dia você aperfeiçoa isso que está preparado pela 
alegria do êxtase e da bem-aventurança, levando você a seu lugar com maior frequência, às vezes, 
sem o conhecimento de sua consciência ordinária, na posição chamado “observador”. O observador 
não é afetado, nem pela morte do corpo, nem pelo sofrimento, nem por qualquer circunstância 
desse mundo efêmero. Se você vê isso, então você chegou ao bom porto. 

Eis o que lhe diz o Silêncio, eis o que lhe diz o Fogo Ígneo agora, vindo apoiar minhas palavras e 
minha vibração. 

...Silencio.. . 

Então viva, viva o que você é, sem prazo, sem medo. Nada de seu efêmero pode manter-se de pé a 
isso que está aí. 

...Silencio... 

No que eu digo a você, não esqueça que eu sou você. Não resista, você é a Verdade: não resista, 
você é o Caminho; não se oponha você é a Vida. Assim o Amor se desenvolve, este Amor que você 
vai por instantes provar pelo Fogo de seu coração, se manifesta agora, independentemente de todo 
suporte vibratório e todo suporte de sua consciência, qualquer que seja. Então veja e viva isso, nunca 
houve portas, nunca houve obstáculos, saia do sonho da ilusão desse mundo. Você é Absoluto, você 
é o Último, todo o resto se apaga pela Graça da Luz. 
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Como você sabe talvez, como você viu talvez, cada coração de cada consciência em qualquer forma 
que seja é sempre o mesmo coração, porque tudo é Um. Isso não é mais um mantra, isso não é mais 
uma esperança, isso não é mais um buscar, essa é a verdade do instante presente. Isso é 
espontâneo, é direto. 

Ouça o Coro dos Anjos que dança ao redor do seu Coração e no seu Coração. 

Ouça o Amor que canta e dança em seu coração, mas também na periferia da sua forma. Em todas as 
estruturas, efêmeras como eternas, o Amor toma todos os lugares e todo lugar. 

...Silencio... 

No que você vive, qual lugar pode ficar para sua história, para esse mundo mesmo?... Porque mesmo 
se você não o viveu, seu Reino não é desse mundo; você está sobre esse mundo, mas você não é 
desse mundo. Jamais existiu a queda, não há nada a redimir, há somente a se dar conta. Minhas 
palavras, nesse instante, vão se tornar cada vez mais espaçadas porque não há nenhuma 
necessidade de ser guiado por minhas palavras, mas por seu Coração. Simplesmente quaisquer 
palavras terão um poder de ressonância nisso que você é. Em sua Eternidade. 

...Silencio... 

Nesse momento, o tempo não está mais, a forma se dissolve. Um fogo de alegria crepita em seu 
coração e em sua consciência. 

Nesse momento o que você pode ainda ter necessidade, qual falta pode aparecer? Qual efêmero 
poderia constranger o que está aí? 

...Silencio... 

Então, eu lhe pergunto: neste instante, o que mais pode ser senão as possibilidades do Amor? Qual é 
a sua necessidade, qual seria sua falta se isso é uma ilusão projetada sobre a tela de sua consciência? 
Os povos da natureza talvez lhe mostraram, em alguns contatos, a verdadeira face do Amor. Veja na 
espontaneidade, veja sua evidência; você é parecido, não há diferença, não há distância. 

...Silencio... 

O Amor sem fim e sem começo, o Amor que não precisa de mundos, nem de dimensões, nem de 
consciências e muito menos de indivíduos, este Amor é a integralidade do que você é. Nada pode se 
esconder porque o Amor já é tudo. Sem Amor ninguém vive mesmo nesse mundo confinado, não 
poderia existir ou ser; só as aparências lhe impedem de vivê-lo. Hoje as aparências não representam 
mais nada desde o instante em que você se olha. Não hesite, não pense porque você está prometido 
para o Amor e a nada mais. 

E esta chama que você é só pode aumentar e aparecer cada vez mais no seio mesmo da sua ilusão 
desse mundo. 

Ouça o Coro dos Anjos que cantam no seu coração e nos seus ouvidos. Qual palavra pode ser mais 
importante, qual pensamento pode apreender, qual lógica pode explicar, qual forma poderá conter 
isso? E, portanto, isso se vive neste instante, qualquer que seja o estado de seu efêmero. 

Então ouse, não há nada a encontrar e não há nada a provar, não há nada a perder. Há somente a 
evidência disso, isso é tudo. Não olhe nada, não retenha nada, deixe-se atravessar. Isso que você é, é 
isso. Não há palavras para traduzir, só há palavras para cantar, para glorificar. Ouça os cantos de 
louvor. 

...Silencio... 

Eu estou com você pela Eternidade, rejubile-se. 

...Silêncio... 
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Qual palavra, qual frase, qual energia pode se acompanhar desta majestade? O Amor é livre e corre 
por todo lado. Não retenha nada, nem guarde nada. 

...Silêncio... 

No mais alto dos Céus como nas profundezas da Terra, o Amor está aí, você que está vivendo.   

Então sua pessoa é útil no Amor que está aí? Observe e veja. Aí está sua liberdade, aí está o êxtase. 

...Silêncio... 

No Si, em sua Infinita Presença, tudo está aí, qualquer que seja o seu efêmero restante; aí está o 
dom Graça que prefigura o dom de Maria, quando de seu Apelo. 

...Silêncio... 

Eu estou com você pelos séculos dos séculos, em toda dimensão, em toda forma, como no informe, 
porque eu sou você. 

Neste instante, eu não tenho mais nenhuma palavra a acrescentar. Em um momento posterior, eu 
voltarei novamente em você para esclarecer o que o efêmero pode ainda lhe dizer, isso que seu 
efêmero pode ainda ter como preocupação, como questionamento. Então onde você estiver, 
permita-nos prolongar este instante, concedo-lhe a Paz, concedo-lhe o perdão, remeta-se a todos os 
seus erros, eles estão, eles mesmos, também na ilusão. Então a Graça pode se desenvolver 
totalmente. 

...Silêncio... 

Deixe-me tocá-lo, acariciando sua face. Mesmo o efêmero, neste instante brilha de glória e de 
beleza, bem além de toda perfeição material, porque nesse instante a perfeição do Espírito e da Luz 
está em você, com você e em você, como em mim. 

...Silêncio... 
Meu amigo, meu amado, eu faço silêncio agora, eu me retiro em você porque aí é meu lugar e o seu. 
Eu voltarei para responder as suas perguntas mantendo a bem-aventurança, porque qualquer 
pergunta não pode vir perturbar sua bem-aventurança agora, nenhum sintoma de seu corpo como 
nenhum sintoma da sua pessoa. 

Então eu posso lhe dizer hoje; “Abençoado seja o Eterno, abençoada seja sua Eternidade”. Em seu 
nome, eu reúno o três em Um. 

Onde quer que esteja eu lhe agradeço; o mesmo ardor de amor é entregue a você. 

Abençoada seja sua presença. 

Abençoada seja nossa comunhão. 

Eu me retiro agora de cada um de vocês, mantenho sua chama e seu êxtase, porque você é meu 
amor. Fique assim no instante, o tempo que for necessário, o tempo que você desejar. Adeus. 

...Silêncio... 

Tradução Mariana Anzzelotti 

Blog: https://lestransformations.wordpress.com/ 
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O IMPESSOAL - Parte 4 - Novembro/2016 

Eu saúdo você, chama de Eternidade, chama de Beleza, chama de Amor. Novamente eu me expresso 
ao seu Coração do Coração a fim de declamar o discurso ao Amor. Assim eu convido você a estar aí 
silencioso, eu o convido a abrir o que pode lhe parecer ter ainda a abrir em você. Pela Graça do 
Amor, pela Graça da Luz, nós nos colocamos juntos no Coração do Único, a fim de recolher em seu 
seio o Fogo Ígneo da Verdade, juntos onde quer que estejamos. 

E aí, em nossa Presença Una além da sua forma, além de todo limite, nós vamos viver juntos a 
alquimia dos três Fogos, não mais somente em suas Portas, não mais somente em seus canais, mas 
diretamente no seio de sua Infinita Presença. 

Então, por três vezes, eu nomeio pelo Verbo os três Fogos. 

Pelo Regente do Fogo arquetípico, Vehuiah, eu coloco em você a chama desse Fogo, desta alquimia, 
a fim de que em você também se reúna os três em Um, em seu nome como em meu nome, e além 
de todo nome, como de toda forma. 

Em unidade e em verdade revela-se o que deve ser, revela-se o que está além de todo mundo e além 
mesmo de toda consciência. Você é convidado a se reencontrar em sua inteireza e plenitude, em seu 
Coração do Coração, vazio de toda paixão e de toda memória. Eis você pronto a recolher isso que 
passa das palavras, isso que passa da visão e que, portanto, é a própria evidência, aquela da vida Una 
no Amor e na Luz, aí onde nenhuma história é necessária, e, portanto, todos os possíveis e os 
impossíveis estão presentes. 

Eu convido você neste instante a leveza de ser, a potência do Amor e a realidade do Fogo conduzido 
até seu templo pelo Fogo Original que alimenta seus três Fogos e os três focos. 

Nesse Coração Único não há nenhum obstáculo nem reticência, e aí, no instante em que você é Um, 
juntos nós oramos a oração silenciosa, essa oração que não é um pedido, mas uma aceitação. A 
oração que toca diretamente a Verdade, onde nada há a obter que não esteja já aí, e que, portanto, 
deve ser visto e vivido em total liberdade sem máscara e sem fardos. 

Então pela segunda vez o Fogo Original, trazido por Vehuiah, lhe dá de beber de sua própria fonte. 
Assim se realiza em você o primeiro sopro do Fogo Ígneo, aquele que é mesmo anterior ao Verbo, 
onde nenhuma palavra pode levá-lo, nem nenhuma expressão pode ser manifestável em outro lugar, 
senão nesse Coração do Coração. 

Pela terceira vez, o Fogo Original, alojado no mais profundo da sua Terra como no mais profundo do 
seu coração, no diamante de seu coração como no cristal da Terra, ressoa em você o canto dos 
mundos ornado pelo Coro dos Anjos acompanhado pelo Espírito do Sol. 

Tudo isso em um mesmo lugar, ao mesmo tempo, neste instante onde o tempo como o espaço 
suspendem seu curso, o Silêncio acompanha o Fogo Ígneo com evidência, com facilidade, na maior 
das doçuras e na certeza do que o seu coração lhe diz nesse Silêncio. Aí está o Caminho que não é 
um caminho, aí está a Verdade que coloca abaixo todas as outras verdades, e aí está a Vida no Único, 
que não depende de nenhuma forma, livre a cada instante como em cada dimensão. 

Livre, livre para você navegar do mais denso ao mais etérico. Livre para você permanecer aqui onde 
nenhuma onda de vida dos mundos pode abalar a Verdade que você vive. Eu convido você, em seu 
nome, a deixar exalar desde seu Coração do Coração a verdade do amor, enquadrada pelos dois 
pilares de sua Merkabah. Então, a flor de seu coração exala o seu perfume que não pode ser 
comparado a outro, não oferecendo nenhum ponto de comparação. 

Quando a alquimia dos três Fogos termina em você, então manifesta-se uma paz inabalável e 
inalienável que nada pode retirar ou diminuir. É aqui que nós nos unimos. Colocando fim aos filtros e 
aos véus como a todos os limites, você se revela nesse Silêncio, você desperta, poupado da agitação 
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dos mundos e da agitação da consciência. 

Chama de Eternidade, nesse lugar abençoado a cada instante e glorificado a cada instante, em seu 
presente e em sua presença aqui como em todo lugar. 

A Alegria vem aplicar seu bálsamo sobre tudo que não está em ressonância com o seu Coração do 
Coração sem esforço, sem pensar. 

No seu coração permaneça. Em seu coração morre o que é passageiro e morre, portanto, sempre. 

Aí onde você está se desenvolve a Graça, o dom do Amor e o dom da Vida. 

Deixe-se amar, deixe-se abraçar pelos braços invisíveis, pela mordida de Amor, pelo impulso de vida 
e pelo Fogo perpétuo do Espírito. 

Então tudo está esclarecido sobre a última cena de sua vida, não esqueça jamais que tudo é 
perdoado, qualquer coisa que você se diz e qualquer coisa que você pensa. O Amor não pode ser de 
outra maneira senão perdoar e lavar todo desvio na lei do Amor. Na Unidade não pode haver nem 
punição nem castigo, mas simplesmente o bálsamo da Graça e o bálsamo do Amor. 

Confie-se a Ele porque nesse lugar não pode existir a menor possibilidade de julgamento de você 
mesmo ou de qualquer história que seja. Tudo é perdão, tudo é leveza e tudo é Evidência. 

Assim no Coração do Um, nós somos uma infinidade, e, portanto, nós não somos mais do que Um. 
Nesse lugar, cada chama é idêntica, cada Fogo é o mesmo e cada história, quaisquer que sejam suas 
diferenças, definitivamente têm a mesma finalidade: o retorno ao Amor, de qualquer forma que 
seja. 

Então pode lhe percorrer a Onda de Vida, colocando em movimento esse Fogo original e a alquimia 
dos três Fogos. 

E aí onde nós estamos não há nada a buscar, nem alhures, nem mesmo aqui, apenas se deixar tocar 
pela Eternidade, apenas se reconhecer em sua Eternidade, apenas assumir sua liberdade, apenas se 
reconhecer e viver no Único. Aí está a sua liberdade eterna, aquela que não tem nada a aperfeiçoar, 
nem a buscar, e menos ainda provar, nem em você, nem a outro, nem ao Céu e nem a Terra. Livre e 
Direito. 

Pela magia dos quatro Elementos se fusionando no Éter, se desenvolve a Verdade. Não mais 
somente em seu ser eterno interior, mas na periferia mesmo da sua forma. Tal é o objetivo do Fogo 
Ígneo, de guiá-lo totalmente nisso que você é aí, no Coração do Único. 

E cada um de vocês, onde quer que estejam pelo mundo, vivem a mesma dança onde o Silêncio é rei. 
Assim sua alegria se descobre sem forma e sem objeto. Assim é o rir permanente da Vida eterna que 
não tem necessidade de se expressar nos lábios nem sobre um rosto, mas simplesmente estar aí, 
porque aqui nada pode faltar. 

Então veja sua evidência, no mais profundo da sua carne e deixe esta Liberdade colocar fim a todo 
laço, a toda limitação. 

O vento da liberdade lhe chamará em breve de maneira visível na superfície desse mundo. Então 
lembre-se nesse momento de sua liberdade no Coração do Único, porque não há nada a perder 
senão a ilusão, não há nada a salvar e não há nada a proteger. 

Então sim, em seu nome eu chamo você, lhe fazendo desfrutar, se você está de acordo, as premissas 
do Apelo de Maria, alegria a nenhuma outra parecida, lhe trazendo sua essência e sobretudo a 
Liberdade. Assim, nós permaneceremos juntos.  O tempo está suspenso, o espaço não pode ser 
definido. Você é Presença, você é Ausência? Pouco importa, não há diferença. Tudo é Um no 
Coração do Único. 
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Aí neste instante você não possui nada e não é possuído por nada, nem por seu corpo, nem por suas 
vidas efêmeras, nem mesmo por suas linhagens ou sua origem. 

Lembre-se, tudo é Evidência e tudo é verdade. Nada pode se comparar, não há escala de valores, não 
há nada a discernir. Apenas estar aí, juntos.  Então a Onda de Vida pode se lançar, percorrendo sua 
carne, ao passo que o Fogo Ígneo procede a abertura da Ascensão no seio de sua Merkabah, como 
no seu Corpo de Existência. 

Isso que cada um de vocês vive não pode ser medido nisso que sua história lhe dá a viver. Não há 
mais escala de medida nem escala de comparação. Tudo é Um no Coração do Único. 

Você, você que sou eu, em todo tempo, em todo lugar, como em toda dimensão, qual o mais belo 
presente que você pode dar a si mesmo? Qual possessão pode rivalizar com esta Liberdade? Qual 
laço pode manter-se em face da Evidência? 

Não se mova, deleite-se em sua própria Presença na Luz eterna. Rejubile-se porque aí onde você 
está, em todo lugar no Coração do Único, você está inteiro, você está pleno e vazio, portanto, de 
tudo isso que lhe impedia, de tudo isso que o limitava. 

Permaneça, permaneça nesta Eternidade e você não terá jamais sede nem jamais fome. Toda 
experiência, mesmo a mais sublime, não representará mais nada. Todo sofrimento será reenviado ao 
seu próprio nada e a sua própria finitude. 

Revele-se. A hora do despertar veio, não há mais prazo, há simplesmente Eternidade. 

Tudo está terminado. Tudo pode enfim recomeçar na liberdade de ser ou na liberdade do Absoluto. 
Eis que você entra nas moradas da Eternidade onde nada jamais começou e nada jamais terminará, 
onde tudo é perfeito e está em seu devido lugar.  No Coração do Único, você está em todo lugar e 
você é a perfeição. 

Assim, dando a luz a você mesmo, entregando-se diante da Evidência, nenhuma demora pode ser 
prevista nem projetada. Então se resolvem em você as últimas equações da atração e da repulsão. 
Então se resolvem em você os últimos antagonismos e os últimos medos da confrontação entre o 
efêmero e o Eterno. 

A única emanação ao Coração do Único, é a Alegria. 

Você é a Alegria verdadeira da Vida, a Alegria autêntica da Luz, a força do Amor no branco imaculado 
da sua Presença, no branco imaculado da Unidade. 

E aí, os quatro Elementos da sua cabeça, nomeados os quatro cavaleiros, podem também dar, por 
sua vez, a expressão da Alegria e da Liberdade, em seu templo de Eternidade, como em seu templo 
de carne. 

O Fogo Ígneo se suaviza então e se enternece na ternura verdadeira do Amor incondicional. Nesse 
Coração Único, todo sentido e todo desejo se apaga porque os sentidos, como os desejos, só passam 
então no Coração Único, você não poderá passar, mas somente permanecer. 

Na morada Eterna, não há nenhuma limitação, nenhuma crença e nenhuma forma, e, portanto, esse 
Coração Único contém todos os possíveis e todas as experiências que se resolvem na mesma 
vacuidade, que é plenitude de coração e plenitude de Vida. 

E aí nesse silencio, o Coração ascensional se eleva e se une pela Leminiscata Sagrada, a Fonte de 
Cristal no topo de seu corpo, como a fonte jorrante sob seus pés. Assim percorrido por esse Fogo, se 
instala a sua própria bem-aventurança em direção a si mesmo, e em direção a toda consciência. 
Qualquer que seja o fogo, qualquer que seja a doçura, o mesmo resultado, a mesma evidência. Não 
segure nada, tudo está dado em profusão, sem limite, sem condição. 

Então a pomba agita suas asas preparando o seu vôo ao templo do Único, no Coração do Único. E aí, 
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imóvel, presente ou ausente, a magia do Amor esclarece tudo e engloba tudo, o mesmo que você 
engloba, todos os mundos e as vidas nesse Coração Único. Aí está a oração que não cessa jamais, 
que é canto de louvores, canto de Graça e dança do Silêncio. 

Nesse Coração Único, nada pode frear você nem mesmo escurecer. 

Nesse lugar, a morte é uma vã palavra que não pode mesmo ser pensada nem considerada. Nesse 
lugar o Coro dos Anjos acompanha seu silêncio, o Espírito do Sol revela sua ardência, lhe dando a 
viver que você é também cada Sol, cada Estrela, cada dimensão e cada experiência que tem sido 
conduzida pela vida, na sua vida ou em toda outra vida, como em todo outro mundo. 

Nada freia nem limita você. 

Permita-se viver isso. Quaisquer que sejam os obstáculos de seu corpo, quaisquer que sejam os 
obstáculos de sua vida efêmera, isso é varrido por sua presença no Coração do Único. E isso 
acontece sem pedido, simplesmente se colocando aí e orando. Por um canto de louvores, glorifique 
esse Coração Único, porque Ele é a sua glória eterna e sua tocha de Eternidade. 

Deixe-se possuir por esse Coração Único que não possui nada e que entrega você a Liberdade Eterna, 
onde nenhuma possessão, nem nenhum conhecimento pode ser de qualquer utilidade ou de 
qualquer efeito. 

No aqui e agora de sua Presença, o Fogo do Éter regenera em seguida sua consumação, lhe 
consumindo de Amor enquanto Fogo lhe consumindo de Alegria. Você é o Verbo e você é a Fonte, 
você é o grão de areia como o buraco negro. Você é o universo visível e invisível. Você é a 
recompensa e você é o presente. 

Aceite, aceite o dom da Graça, aceite de se ver além de todo véu, como além da sua própria carne. 

Acolha isso que você é, acolha a Luz Una, não coloque mais limite a nenhum Amor. 

Não venere pessoas, mas venere o Amor que você é, que você não pode possuir, que você só pode 
ser. 

...Silêncio... 

Deixe o Fogo consumir e abrasar você na Alegria. Deixe o Fogo restituir o perfeito Amor, mesmo 
aquele condicional de seu mundo, como aquele incondicional, não dependendo de nenhum mundo 
para manifestar em você. 

Na aurora desse dia novo que coloca fim a alternância dia-noite e assim para toda dualidade, não 
pode permanecer a gravidade e nem o menor peso. Assim trabalha o Fogo Ígneo, não mais por seu 
queimar e sua mordida, mas por sua doçura, quando reúne o Coração do Único com o seu coração. 

E aí, você, o ser verdadeiro e autêntico, não tem mais necessidade de mascarar ou de esconder o 
que estava ainda. Não existe mais nenhuma razão para se mostrar tal como você é. Não pode existir 
desculpa para o menor atraso ou a menor distância. 

E aí, cada um de vocês, onde quer que estejam, provarão isso. Qualquer que seja a intensidade, o 
processo está lançado. Nada poderá parar, e não pode ser freado, adiado. 

Você que caminhou na superfície desse mundo e que às vezes recebeu orientação e conforto, e às 
vezes também sofrimento, eu convido você a queimar tudo isso pela evidência de seu coração no 
Coração do Único. 

Eu tenho dito a você, eu estou com você pela Eternidade, e em qualquer experiência que você deseja 
viver, você não poderá mais ser separado nem amputado do que você é. Deixe sua chama se elevar 
sempre mais em sua morada de Eternidade. Aí está minha oração, aí está o que eu trago e dou a 
você à vontade e à saciedade. 
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...Silêncio... 

Não retenha mais nada, doe-se a Vida, doe-se a si mesmo. Isso é o mais belo presente que você pode 
dar a você como ao coração de cada um. 

Assim eu termino minhas palavras, assim eu me fortaleço em você. E o sol de seu coração está agora 
presente em cada espaço de sua consciência, em cada célula de seu corpo, em cada uma de suas 
vestes de Luz efêmeras, como eternas. 

...Silêncio... 

 Assim é a verdadeira Vida, assim é o verdadeiro Amor, assim é a alquimia do Fogo em seus Fogos. 

...Silêncio... 

Juntos, nossa Presença se volta novamente em direção ao efêmero de seu mundo, a fim de em 
qualquer instante, se você estiver de acordo, eu possa, pelo Verbo, as palavras e o silêncio, 
responder as suas perguntas. 

...Silêncio... 

Eu oro em você; tal é minha homenagem, tal é minha saudação. 

Eu agradeço a cada um de vocês por ter chegado até este instante, e eu abençôo cada um de vocês 
nas chamas da Ressurreição. 

...Silêncio... 

E em alguns instantes, eu deixarei você perguntar. 

Eu saúdo você e lhe agradeço. 

Eu sou honrado de ser você e eu lhe digo até breve, por suas palavras e seu Verbo. 

Eu te amo.  

*** 

Tradução: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/28/limpersonnel-partie-4-novembre-2016/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/28/limpersonnel-partie-4-novembre-2016/
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O IMPESSOAL - Parte 5 - Q/R - Novembro/2016 

Meu amigo meu amado novamente no coração do único e na paz, eu venho pelo verbo e o silêncio 
ao mesmo tempo, responder às suas questões, então questionem. 

Questão:  de natureza calma eu me tornei desde de alguns dias hiperativo dormindo pouco e 
preparando minha casa noite e dia. Tudo deve ser limpo e imaculado. Você pode me esclarecer ? 

Meu amigo isso que acontece no exterior é só um reflexo do que acontece em seu interior, assim a 
ordem da Luz é hoje para você cuidar de sua casa. Mesmo que isso esteja transferido ao seio da sua 
casa exterior, se trata de sua casa interior, que a ordem da Luz lhe dá a fazer, a fim de estar 
inteiramente no Coração do Único. 

Alquimia dos Fogos vai também desempenhar além da Porta e da Merkabah sobre a psique e então 
sobre seus aspectos exteriores em interação com seu ambiente.  O que está dentro é como o que 
está fora para fazer o milagre de uma só coisa.   

Então entre em você, nesses momentos de hiperatividade a fim de ver a calma, o silêncio, a 
vacuidade e a plenitude do seu coração. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão:  você pode especificar sobre a fonte jorrante sob a planta dos pés em relação ao Fogo 
Ígneo ? 

As extremidades de seu corpo de carne trazem nele, em cada uma de suas extremidades, o Fogo 
Ígneo. Seus pés colocados sobre o solo da Terra, recebendo as informações e também a vibração. 
Assim a Luz, desce em você e a Luz sobe em você, em seu ritmo e em sua frequência. O que está no 
alto é como o que está embaixo, assim é a Luz, assim é a Verdade. O que foi recebido e que desceu 
em você deve agora subir. O que está no alto é como o que está embaixo. A fonte jorrante é o 
reflexo de seu reino sobre esta Terra, que não é, portanto, seu Reino de Eternidade, lhe devolvendo 
o que é nomeado Malkuth, quer dizer o reino. O reino reuniu seu céu, o reino, na matéria, se fusiona 
no Reino do Espírito em seu coração. Isso não pode ser mais específico. Há a reunião, a união, e a 
fusão. Há o Único que percorre seus caminhos e seus canais pelo milagre de uma só coisa: seu 
Renascimento e a Ressurreição. 

O que está embaixo se torna como o que está no alto,  coroa de glória e de Luz para fazer o milagre 
de uma só coisa no seio do seu coração. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão:  Me foi dito por três vezes: “Incendeie-se no Fogo do Espírito”. Você pode desenvolver ? 

Bem-amado, isso corresponde efetivamente a consumação do efêmero, isso corresponde 
efetivamente a sua crucificação e a sua ressurreição em tempo simultâneo e às vezes sincronizado. 
Essas palavras só confirmam e refletem o que talvez você viveu, e que nós temos vivido juntos 
nesses instantes passados. 

Lembre-se que sua Ressurreição chega desde o instante onde você aceita o sacrifício do 
efêmero,  não para rejeitá-lo mas para esclarecê-lo,  magnificar e consumar; então o imolar no fogo 
do Espírito, pelo Fogo da Verdade, pela ação do Fogo Ígneo. 

...Silêncio... 

Questione. 
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Questão:  vocês têm proposto elevar nosso coração no processo de integração do Fogo 
Vibral.  Você pode trazer um esclarecimento sobre esta proposição ? 

O coração é uma palavra empregada por diversas vezes por vocês, por mim, ou por cada ser que tem 
reencontrado na natureza como em outras dimensões. O abrasamento do coração pelo Fogo Vibral, 
pela Coroa radiante, como pelo Fogo Ígneo, implica uma ascensão e uma elevação bem real desse 
Fogo até a Coroa radiante da cabeça e em seguida até a Fonte de Cristal. Nesse momento a Ascensão 
é realizada, nesse momento a Ressurreição tem lugar. O coração elevado não é senão o Coração do 
Único encontrado e vivido que produz no momento oportuno e coletivo, a elevação do seu coração 
além da Morada da Paz Suprema. É assim que se viverá a estase, é assim que muitos entre vocês 
começam a viver intermitentemente, com facilidade,  sem procurar sem pedir porque isso é agora, 
porque os tempos são cumpridos, porque tudo está cumprido. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão:  a exemplo da consciência do Ego,  a consciência do Si coloca no lugar os mecanismos de 
sobrevivência e resistência quando de sua dissolução ? 

Não. Somente a polaridade da alma presente no momento do Apelo de Maria dá a orientação do 
tipo de ressurreição que é para viver no seio da Liberdade. A dissolução do Si não pode ser 
assimilada nem superposta na dissolução da pessoa. A dissolução do Si só não se faz segundo 
qualquer vontade da pessoa ou da alma, mas unicamente pela direção e a orientação da alma, se ela 
está presente. A dissolução do Si se realiza dele mesmo, seja quando da reversão da alma, seja 
quando de sua dissolução pela revelação do Espírito. Somente quando o Si é vivido e visto, além de 
toda aparência e além de toda manifestação, que esse Si desaparece por si mesmo, para deixar lugar 
a Eternidade e ao Absoluto. Em nenhum caso isso pode ser uma decisão de sua pessoa, nem mesmo 
de sua alma, exceto na direção da alma ela mesma se ela está presente. 

O Si pode ser dissolvido pela mudança de direção da alma, pela dissolução da alma no Espírito pela 
Onda de Vida, pelo Canal Mariano ou a partir de agora, pelo Fogo Ígneo. A alma atraída ou dirigida 
em direção a matéria imprime muito poderosamente seus desejos, suas necessidades de experiência 
no seio da pessoa. Quando a alma retorna, quando a alma se rende ao Espírito, então isso que 
alimentava a pessoa desaparece, mesmo que o ego esteja transcendido. A pessoa se torna então 
simplesmente o veículo da vontade da Luz, onde não transparecerá nenhuma vontade pessoal nem 
nenhuma vontade da alma. Significa o fim do desejo, o fim do erro, o fim da ilusão, qualquer que seja 
a persistência desse corpo e de funções da pessoa no seio de suas obrigações e de suas 
responsabilidades. 

A dissolução do Si é o momento em que a Coroa radiante do coração, qualquer que seja o agente a 
efetuar, reúne-se a Coroa radiante da cabeça, e quando a cabeça se torna esclarecida não mais 
somente pelas 12 Estrelas mas pelo Coração do Único ou o Coração do Coração. É somente nesse 
momento que a pessoa, como o Si, em dissolução ou em desaparecimento, são vistos pelo que eles 
são real e concretamente. Mas nunca, no seio da pessoa, você não pode decidir. Só a reversão da 
alma, sua elevação e sua dissolução pelo Espírito, permite vivê-lo, compreendê-lo mesmo e 
sobretudo aceitá-lo. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão: em 2012, eu fui chamado por um nome desconhecido; eu tive a informação que era meu 
nome de Espírito. Esse nome é atribuído pelo meu corpo de Existência, de meu corpo crístico, ou 
outro ? 

O nome do Espírito é aquele que lhe acompanha de toda Eternidade. Qualquer que seja a forma 
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onde você joga o jogo de experiência, qualquer que seja a dimensão onde você se estabelece no seio 
da Liberdade, esse nome do Espírito permanece. Ele pode ser também o nome do corpo crístico, ele 
pode ser também o nome de sua chama, mas ele está às vezes ausente. Então aí, há simplesmente 
uma forma dada que toma um nome mais apropriado, se eu posso dizer, para a realidade do que é 
experimentado num determinado mundo ou numa determinada dimensão. 

O nome do Espírito lhe é comunicado exclusivamente pelo Coração Único, em nenhum caso pode ser 
revelado ou levado a seu conhecimento por uma outra consciência senão a sua. Esse nome íntimo se 
expressa em linguagem vibral, o mais frequentemente em ressonância com isso que foi nomeado o 
silabário Gina Abul original. 

Nenhum irmão encarnado nem nenhuma irmã encarnada pode ter a capacidade de lhe revelar seu 
nome do Espírito. Você tem total liberdade para comunicar a você, ao redor de você, se você sente a 
necessidade disto, mas ninguém, até mesmo o Cristo, até mesmo a Fonte pode lhe dar seu nome de 
Espírito. Ele vem de você e somente de você, enquanto os véus são suficientemente diminuídos e 
rasgados. Se trata então de uma revolução e de uma revelação interior e vibral que não pode ser 
trazida sem ser falsificada por uma consciência exterior, qualquer que ela fosse e qualquer quer ela 
seja. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão: com o nome do Espírito, me é transmitido apresentar o número do Espírito daqueles que 
o pedem ? 

Efetivamente, todo pedido concernente ao nome do Espírito – ou o número do Espírito, que é 
somente uma variação colocar um número arquetípico do silabário original – não pode ser revelado 
sem ser alterado por alguém. Esse nome, mesmo recebido do Coração do Único, por aquele que o 
vive, só poderá ser disfarçado desde o instante onde é pronunciado por outro que não você mesmo. 
Era o mesmo há muitos anos em relação a revelação interior de sua linhagem ou a sua origem 
estelar. Todo irmão ou toda irmã que se propõe a acessar a esta intimidade não pode simplesmente 
realizar, esteja ele no Si, seja ele liberado vivo, porque isso não permite desrespeitar a Liberdade. 

Toda afirmação vinda do exterior de você, em relação a seu nome de Espírito ou seu número do 
Espírito, está necessariamente falsificada. Não pode existir verdade nesse nível porque como eu 
havia dito, como pelas linhagens, como pela origem estelar, esta revelação só pode ser feita do 
interior. É claro, alguns irmãos e irmãs humanos encarnados tem a capacidade real de ver suas 
linhagens ou sua origem, mas o revelar depois do exterior é um erro porque esta revelação não foi 
vivida do interior, mas passa unicamente pelo mental. 

A chamada à ordem pelo Fogo Ígneo, vai queimar e dissolver essas ilusões e essas falsificações. 
Ninguém além de si mesmo em sua intimidade, pode receber seu nome, porque quem pode nomeá-
los, quem pode chamá-los, senão vocês mesmos? 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão: as informações sobre o Espírito são transmitidas para alguns pelos dragões. Você pode 
trazer um esclarecimento sobre isso ? 

Sim. Não se trata aqui de um irmão ou de uma irmã encarnados, mas de povo livre. Lembre-se, o 
dragão com o qual você se comunica é bem evidente já em você, mesmo que ele exista no seio de 
uma visão etérica, no seio de uma percepção vibral. Aí também, todavia, o dragão só lhe pode 
sugerir alguma coisa de próximo, porque ainda uma vez, nem a Fonte, nem um dragão, nem um 
irmão, nem uma irmã encarnada, pode lhe dar esse nome de Espírito. É uma revelação que se faz 
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estritamente no Coração do Coração. Nenhum dos elementos periféricos do Coração do Coração, 
que isso seja um dragão, que isso seja um Arcanjo, pode lhes esclarecer nem mesmo lhes dar um 
nome certo. Ele pode, todavia, em particular em relação aos dragões, esclarecer suficientemente seu 
Coração do Coração para permitir nesse momento receber, por seu Coração do Coração seu nome. 
Mas o dragão só lhe revelará a seu próprio coração, daí decorre o nome, mas ele não vem do próprio 
dragão. 

Lembre-se que nomear qualquer coisa, é criá-la, a faz entrar em manifestação. Assim, então, se seu 
nome de Espírito lhe é conhecido, não é útil nem desejável fazer referência, de manifestá-lo no 
exterior, porque ele representa, através de suas sílabas sagradas um fator de ressonância que lhe é 
próprio e que não tem que ser revelado de uma maneira ou de outra no seio do efêmero. É nesse 
sentido também que receber seu nome de Espírito do exterior só pode ser falsificado, como isso foi o 
caso no nível da origem galáctica ou estelar, como as linhagens estelares. 

Alguns irmãos e irmãs humanos encarnados, tinham esta faculdade sem o querer e sem, portanto, 
nenhum aspecto comercial, desvirtuando a verdade e desvirtuando a vibração. Os danos são 
importantes para a pessoa, mesmo que o Coração do Coração não possa ser tocado por esse gênero 
de jogo. Ele induz simplesmente a uma crença nova que não tem lugar de ser e que, de qualquer 
maneira, irá revelar-se de qualquer maneira e com toda evidência desviado e alterado. 

...Silêncio... 

Questione 

Questão: o corpo de Eternidade é a mesma coisa que o duplo? Se não, o que se torna o duplo no 
momento da Ascensão? 

Meu amado, o que é que se entende pela palavra duplo? Se trata do duplo monádico? Se trata do 
duplo tal como é conhecido por exemplo no Egito? De qual duplo você fala? 

Isso não foi especificado, eu não posso responder a esse questionamento. 

Questão: por que alguns veem do outro lado do véu e outros não ? 

Bem-amado, o termo “ver” que é empregado, ultrapassa largamente o quadro do que foi explicado 
por No Eyes, o “ver” então aqui relatado não é especificamente a visão etérica, a visão do coração ou 
a visão interior, mas a visão transcendente. Aquela que necessita de uma transparência de si mesmo. 
Aquele que não é transparente com ele mesmo não pode ver, aquele que é transparente com ele 
mesmo pode ver: é simples como isso. A falta de transparência não para ser julgado nem condenado, 
mas para ser simplesmente visto pelo que é, é para dizer a projeção ao redor de si de um medo ou 
de estados emocionais que eu qualificaria de enraizados, que impedem real e literalmente de ver, 
nesta visão. 

Aqueles que veem, além do astral, se tornaram de alguma forma suficientemente transparentes para 
a Luz e em direção a eles mesmos como em direção ao mundo para poder ver. Esta visão só pode 
aparecer quando há transparência, transparência nos dois sentidos. Em direção a si, em direção ao 
mundo, como em direção a cada irmão e irmã. Há, do outro lado, uma proteção do medo, porque se 
o estado dito emocional e mental não é apaziguado suficientemente, ou suficientemente dissolvido 
se você prefere, ver implicaria em danos importantes sobre essas estruturas efêmeras. Se trata 
então por sua vez, de uma proteção natural, mas também de um meio de ver se você é, com você 
mesmo suficientemente transparente. 

A transparência é aquela então que foi dita em diversas ocasiões. Esta transparência é o reflexo do Si 
magnificado e liberado. Ela não pode existir enquanto a vida se desenvolve no seio da pessoa 
majoritariamente. Esta transparência só pode se revelar se a maioria do seu tempo de vida é passada 
no Si ou no Absoluto e não mais na pessoa. 
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Questione. 

Questão: você pode desenvolver sobre a influência de Nibiru sobre o corpo físico ? 

A aproximação de Hercolubus se realiza e é sincrônica, se posso dizer, com o nascimento do Fogo 
Ígneo e a alquimia dos três Fogos. A alquimia dos três Fogos no seio de suas Portas será terminada 
no momento da visibilidade de Nibiru, permitindo então e tornando possível o Apelo de Maria, de 
maneira clara e audível para cada irmão e cada irmã e para cada consciência do Planeta. Se trata de 
interações vindo modificar consideravelmente, não somente as linhas elétricas, como talvez falou o 
Comandante, mas sobretudo, no que é denominado o confinamento gravitacional. A modificação da 
gravidade induzida por esse corpo planetário, se posso nomeá-lo assim, vai causar, no seio da 
organização mesmo de sua consciência, como de suas células, como de seu cérebro, como de seu 
coração, certo número de modificações importantes que permitem justamente a atualização do 
processo de Liberação, o Apelo de Maria e sua Ressurreição. 

Muitos de vocês, desde alguns anos, já viveram, de uma forma ou de outra, uma comunicação com 
este astro, mais ou menos específica, mais ou menos verbal, mas em todo caso isso foi bem real. 
Aqueles que puderam se comunicar de uma maneira ou de outra com Hercolubus, descreveram um 
Amor indizível. É este Amor indizível que coloca fim as mentiras do efêmero e as mentiras do 
confinamento, pela interação elétrica em suas estruturas físicas e pela interação gravitacional em 
seu coração, em seu cérebro e globalmente no conjunto das células desse corpo. A redução da 
gravidade, assim como a parada da rotação da Terra, induz as modificações importantes no seio do 
DNA e da multiplicação de numerosos fios, colocando fim ao confinamento, mesmo no seio da célula 
confinada e antes mesmo da presença das irradiações ditas exóticas e cósmicas. 

Nibiru tem um papel maior no retorno a Liberdade e em sua Ressurreição. É questão aqui de 
visibilidade para todo mundo, mas é questão também de alinhamento específico entre o Sol, a Terra 
e Hercolubus, mas também dos outros Planetas. Não serve para nada você sobrecarregar a cabeça 
com mais especificações. Saiba simplesmente que durante o período de visibilidade – que será, eu 
lembro a você, muito breve, mas coletivo para todo mundo -, então se iniciarão as transformações 
geofísicas preparadas e antecipadas pelos dragões no nível dos buracos, mas também o movimento 
do magma terrestre a nenhum parecido. Isso que resta então das camadas isolantes da Terra como 
do Sol no momento do alinhamento e da passagem de Hercolubus colocará fim a tudo o que isola e 
confina vocês. Esta finalização entrará muito especificamente nos 132 dias, até o momento da 
grelha-planeta final. Nibiru terá evacuado seu céu visível durante longo tempo. É a passagem entre o 
Sol e a Terra que colocará fim aos últimos fragmentos do confinamento, em vocês como sobre o 
conjunto do sistema solar. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão: a visibilidade de Nibiru no nosso céu corresponde ela a isso que foi denominado a 
aparição do segundo sol ? 

Isso que alguns de vocês puderam fotografar até o presente, sob forma efetivamente de um segundo 
sol, na condição, é claro, que não se tratasse de um fenômeno ligado as óticas, no caso onde 
realmente se trata de um segundo sol filmado ou registrado, e que isso não era uma anomalia ótica, 
é simplesmente o que é chamado uma imagem fantasma. De maneira muito pontual, em certos 
lugares e em certas horas, é possível registrar Hercolubus. Aquele que não tem a forma de um 
segundo sol, mesmo que denominado assim, mas tem um aspecto de sombra avermelhada, muito 
poderosa e tendo um efeito direto, no ver, sobre sua visão. 

Eu não posso dar mais detalhes porque isso é para viver e não para imaginar ou para projetar. Mas 
saiba simplesmente que quando da visibilidade coletiva deste astro, haverá é claro outras coisas a 
ver no céu: uma infinidade de naves vindo levá-los, segundo a localização de sua consciência, no 
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terror ou na segurança. Isso, como foi dito já pelo Comandante, se manifesta de maneira cada vez 
mais evidente, que isso seja nas suas nuvens, que seja de maneira visível no curso de suas noites. O 
conjunto dos povos da Confederação denominada Intergaláctica tem doravante toda liberdade, 
respeitando sua própria convenção e sua própria liberdade, de aparecer em seus céus como em seus 
alinhamentos, em suas meditações, ou em suas noites. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão: há uma informação sobre o Fogo Ígneo que seria primordial para nos comunicar ? 

A maior parte do que deveria ser comunicado sobre o Fogo Ígneo foi feita por minhas intervenções, 
mas também de outros elementos que foram comunicados. Isso que pode restar não de essencial, 
mas talvez útil conhecer antes de viver, se já não foi feito, será comunicado de maneira exclusiva 
pelo Arcanjo Anael. O conjunto do que devia ser vivido por minha presença, seu escutar e seu 
acolhimento, foi durante essas sessões. Será o mesmo, claro, para todo irmão e irmã, qualquer que 
seja o momento e qualquer que seja o lugar onde ele lerá ou ouvirá. Eu só fiz, por estas recentes 
conversações, lhes dar de alguma forma um gosto anterior do que se realizará no momento do 
aparecimento de Nibiru ou do Apelo de Maria. 

...Silêncio... 

Questione. 

As questões escritas restantes têm relação principalmente com os sonhos. 

Isso não me diz respeito nenhum, mesmo que eu já tive a ocasião de responder. Sobretudo nesta 
sessão, isso não é eterno e não traria nenhum esclarecimento em relação ao que está para viver, 
mas traria um esclarecimento da alma ou da pessoa. Mas isso não tem relação com o Espírito; o 
Espírito não sonha, não tem necessidade de sonhos, de nenhuma maneira. O Espírito já revelou mais 
a vocês do que os sonhos, quero dizer vocês mesmos. 

Há as questões orais. 

Se elas forem no sentido das questões precedentes, então eu as acolho no tempo que me é 
atribuído. 

Questão: você tem falado do Coração do Único mais vezes do que do Coração do Um. Você poderia 
especificar ? 

Isso é unicamente uma diferença vibral, portanto o Verbo enquanto seu coração unicamente. Sobre 
o plano de compreensão, não há nenhuma diferença entre o Coração do Coração, o Coração do Um 
e o Coração do Único. Somente o aspecto vibral, como eu já estipulei, prevalece largamente sobre as 
palavras empregadas nesta sessão, tem seu lugar em relação ao efeito induzido em nossa 
ressonância comum. 

Mas não há nem estruturalmente, nem sobre o plano energético, nem sobre o plano da 
compreensão, diferença, mas há uma diferença sobre o aspecto vibral e sobre o Fogo Ígneo. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão: quando o Fogo Ígneo se instala de maneira poderosa, eu sinto como duas espadas 
cortantes de cada lado da garganta. Isso tem um significado particular ? 

O Fogo Ígneo pode morder. Ele pode dar também, como esse foi o caso para numerosos místicos 
que são vistos transpassados por uma espada de Fogo, o mais frequente manejada por Miguel, mas 
também por outras entidades. É exatamente disso que se trata. Desde o instante onde sobre sua 
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pele, em qualquer lugar de seu corpo, é percebida, como você disse, uma impressão de mordida ou 
de penetração de uma lâmina, você pode estar seguro de que é o Fogo Ígneo. O Fogo vibral ou 
supramental é uma vibração de ressonância, que ressoa então sobre o lugar. Sobre esse mesmo 
lugar, quando é percebido uma mordida ou o fato de ser furada por uma agulha ou por uma lâmina, 
se trata do Fogo Ígneo. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão: chamamos Hercolubus o gêmeo do Sol. O que se entende exatamente por esse termo e a 
ação de Hercolubus sobre o Sol, é ela o desencadear sua transformação no gigante vermelho ? 

Ele era, desde muito tempo, não mais desde a falsificação arcôntica. É claro que ele deve 
reencontrar este lugar, mas em momento vindouro. Nibiru, assim como a grelha-planeta final, sendo 
apenas a impulsão da Luz total, emitida pelos Nefilin desde a constelação que você chama de 
Sagitário e em relação total com Betelguese, não permitindo, como foi já o caso em 2009, qualquer 
confinamento, mesmo sem a nave arcôntica ou a nave dos Anunakis, mas simplesmente pelos jogos 
e equilíbrio das forças cósmicas entre o Sol e Nibiru. 

Quando da grelha-planeta final, a irradiação cósmica e a irradiação galáctica transmitida há tempos 
imemoráveis e seguindo as linhas de tempos, pelos Nefilin e os Elohim, tocará enfim o Sol. Depois o 
alinhamento entre o Sol, Nibiru e a Terra, quando o Sol, nesse momento terá vivido suas primeiras 
transformações, no entanto, isso não será suficiente para acender o Sol em sua nova dimensão de 
super-gigante vermelho. Isso só acontecerá no momento em que Nibiru tiver passado e no momento 
em que a impulsão da Luz emitida já há mais de 320.000 anos pelos Nefilin, desde seu Sol Central, 
chegará enfim nesse sistema solar. Durante o ano de 2009 somente os raios dessa irradiação ou 
primeiro impulso eletromagnético chegou, permitindo perseguir, como isso já foi explicado então, a 
nave metálica dos Anunakis que havia servido e que serviu sempre para confinar os mundos, e que 
confinou certo número de mundos tal como você conheceu. Não haverá mais o confinamento, isso 
você sabe, mas alguns confinamentos existentes persistem, porque é necessário esperar esse 
mesmo tipo de alinhamento para realizar a liberação de um mundo. 

O impacto de Nibiru sobre o Sol já é portanto bem real, não através das ejeções das manchas solares 
mas, ao contrário, através dos ventos solares decorrentes dos buracos na superfície do sol, 
permitindo aos ventos solares, emitidos então, bloquear as irradiações solares e permitir que eles 
sejam substituídos pelas irradiações cósmicas e galácticas. 

Esta mecânica celeste, se posso nomeá-la assim, lhes foi apresentada aqui há alguns anos pelo guia 
azul de Sirius nomeado Sereti, a qual eu lhes lembro, quando de sua primeira ou segunda 
intervenção. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão: a entrada de Mercúrio no Sol corresponderá a grelha-planeta ? 

Sim. 

Questione. 

Questão: você tem dito que a Merkabah repousaria sobre os pilares. São eles os pilares do coração 
? 

Os pilares são as Portas que atravessam e acendem o Fogo Ígneo em sua alquimia com os outros 
Fogos, essas Portas, uma vez alquimizadas pelo Fogo Ígneo, produzem os pilares à esquerda e a 
direita. São esses pilares que são de alguma forma os trilhos e os guias para seu corpo de Existência. 
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Esses pilares estão então presentes desde seus pés até a cabeça. Por analogia, eles são as sefirotes 
laterais da Árvore da Cabala, original, e não as da cabala de seu mundo. Eles passam é claro, pelas 
Portas laterais anteriores, pelos pés e pelas Estrelas frontais. 

Os pés estão no centro, eles são o apoio unificado à Malkuth. Netzach e Hod estão ligadas as Portas 
Precisão e Profundidade. Vocês têm outras sefirotes que são laterais. Esse é o circuito que está 
emprestado também quando da descida em encarnação, qualquer que seja a dimensão, mas 
também quando do retorno à Unidade. 

Um exemplo: o que foi nomeado as Estrelas Atração e Repulsão são especificidades das sefirote 
Chokman e da sefirote Binah, mas ainda uma vez, não serve de nada se perder nesse tipo de 
conhecimento. O Amor e a Luz são simples, e lembro vocês que no seio de sua Eternidade, como no 
seio do corpo de Existência, isso não tem necessidade de ser conhecido, porque isso é vivido 
permanentemente. Não há então necessidade de se fazer uma representação ou uma equivalência. 
Mas eu o especifico simplesmente o que foi efetivamente relatado, os pilares são os trilhos sobre os 
quais o corpo de Existência se desenredou da Ilusão. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão: o que você recomenda para quando essas espadas vierem queimar, quando da instalação 
do Fogo Ígneo ? 

É suficiente simplesmente agir de diferentes maneiras possíveis para apaziguar as Portas situadas 
lateralmente, acima ou abaixo da garganta. Isso pode ser feito pelas essências de plantas, isso pode 
ser feito pelos cristais e isso pode ser feito diretamente pela consciência. Os mecanismos 
denominados incômodos pelo Arcanjo Anael, o aquecimento ou as manifestações mórbidas no nível 
do corpo, são uma purificação, definitivamente, dos hábitos presos pela alma em encarnação, 
mesmo que ela esteja dissolvida, que estão impressos na pessoa. É também o meio de fazê-los viver 
o que vocês podem ainda considerar hoje, para alguns de vocês, como um luto, o luto de sua 
história, o luto de sua pessoa. É então, normal, que isso esteja relacionado, com respeito às vezes as 
Estrelas Atração-Repulsão, ou mesmo as Portas AL e Unidade. 

...Silêncio... 

Questione. 

Questão: porque Hercolubus é frequentemente chamado Nibiru que é um planeta que exerce 
igualmente um efeito inverso daquele que traz o mesmo nome... 

Nibiru não é Neb-Heru. Simplesmente os Arcontes, na sua grande engenhosidade, são incapazes de 
criar, eles só podem reproduzir. Da mesma maneira que existe a lei do Um, eles criaram sobre esta 
Terra o que foi chamado a UN: United Nations (Nações Unidas), porque “um”(one), em inglês, não é 
“um”. Era assim necessário achar, em uma estrutura de enquadramento, sob o pretexto de 
humanismo e de paz, um nome que disfarçasse a verdade. Foi o mesmo para muitos elementos na 
superfície desta Terra, desde o confinamento. 

Eles efetivamente nomearam sua nave-mãe arcôntica e anunaki com o nome de Nibiru, mas não é o 
Nibiru que chega agora. É por isso que nós temos sempre escolhido o nome de Hercolubus mais do 
que Nibiru. Ele traz os nomes diferentes segundo as tradições, segundo as culturas, mas não serve de 
nada se sobrecarregar com isso. 

... Silêncio... 

Questione. 

Questão: Eu quero simplesmente expressar a você toda minha gratidão. 
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Bem-amado, expressando essa gratidão, é uma gratidão que você se dá, em Verdade e em Espírito. 

...Silêncio... 

Existe ainda mais questionamentos? 

Não, nós não temos mais questionamentos. 

Então, permita-me, uma última vez, abençoar sua Eternidade, sua Presença. 

...Silêncio... 

O Impessoal lhes saúda desde seu Coração do Coração. Adeus e até sempre. 

*** 

Tradução: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/28/limpersonnel-partie-5-qr-novembre-2016/ 
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O.M. AÏVANHOV - Q&R - Novembro de 2016 - Parte 1 

Pois bem caros amigos, eu estou extremamente satisfeito em encontrá-los novamente, e como eu 
lhes disse, eu vou estar com vocês, como foi dito, pelo Cristo, até o fim dos tempos, não é? Então, 
primeiramente, permitam-me apresentar-lhes todas as minhas bênçãos e todo o Fogo do Amor de 
sua Presença, e todos juntos reunidos iremos percorrer, se eu posso dizer, todas as suas perguntas. 
Mas primeiro nós nos instalamos no Coração do Coração e, juntos, passaremos alguns momentos de 
recolhimento a fim de poder trocar na fluidez, na facilidade, não é? Então, em primeiro lugar o 
silêncio. 

… Silêncio… 

Bem caros amigos, nós vamos poder ouvir todos juntos as questões que vocês têm primeiro as tão 
bem escritas. Então eu o escuto, e nós escutamos todos. 

Pergunta: os olhos me queimam constantemente e minhas pernas ficam, às vezes, duras como 
pedra. Você pode me esclarecer ? 

Então todos os sintomas, é claro que eu não falo das doenças, mas todos os sintomas, a maioria dos 
sintomas, os sinais, as coisas que vocês vivem, especialmente desde muito recentemente, por assim 
dizer, desde pouco mais de quinze dias, três semanas de seu tempo, dando-lhes a viver sintomas às 
vezes incomuns, ou ainda sintomas que vocês tinham há muito tempo e que parecem voltar. É 
importante não se alarmar com isso, é simplesmente a iluminação, e não somente a iluminação, mas 
a penetração da Luz que vem liquidar, é o caso de dizer, tudo o que pode restar, não as resistências, 
mas zonas ainda opacas relacionadas aos hábitos de vida, aos hábitos que vocês tomaram e a tudo o 
que pode restar, que pode prender em algum lugar do veículo ascensional. 

Foi-lhes dito, eu falei disso na última vez, mas também o Impessoal, que o Fogo Ígneo agora estava 
em plena expansão em vocês. Esta expansão se faz tanto desde os pés em direção à cabeça e da 
cabeça até os pés, e é claro esse Fogo Ígneo não tem os mesmos efeitos, por assim dizer, seja em sua 
consciência mas também em uma grande variedade de sintomas que vocês podem manifestar nesse 
momento. 

Assim, normalmente, nas medicinas energéticas, isso era chamado, na época, de eliminações. São 
realmente eliminações que ocorrem, mas que são, deve ser dito agora, diretamente eliminações de 
sua pessoa, como foi o caso com a sua memória que falhava em determinadas circunstâncias. Como 
todos vocês já viveram há alguns meses, e para muitos até mesmo alguns anos, se posso dizer. 

Nesse momento vocês podem ter sintomas que não estão muito distantes, por assim dizer, das 
Portas que estão relacionadas a este Fogo Ígneo e, portanto, na ativação das últimas estruturas, não 
de seu corpo de Existência propriamente dito, mas de seu veículo ascensional que é uma forma, 
como dizer, intermediária entre o corpo de carne que todos nós conhecemos na encarnação e o 
corpo de Existência que muitos de vocês vivem, por vezes, ou permanentemente. 

Então essas Portas, elas estão localizadas onde? As Portas que são atravessadas pelo Fogo Ígneo, 
quer a partir do alto ou desde baixo, irá resultar num fenômeno de aquecimento, ou de dor ou de 
inflamação no verdadeiro sentido médico, como é conhecido, ou seja, as zonas que estarão em 
observação dessas Portas privilegiadas podem estar, como dizer, dolorosas, inflamadas, ou ocasionar 
sintomas, tanto no corpo quanto em seus casulos de Luz efêmeros, e especialmente o corpo 
nomeado emocional e o mental. Não são mais assuntos cármicos como com o corpo causal durante 
os Casamento Celestes, é simplesmente, no instante presente, o que pode restar em vocês para 
evacuar. 

Assim as Portas, eu já lhes disse, elas já foram dadas: é principalmente os pés ou a cabeça, em 
seguida isso vai passar através das Portas que estão relacionados com as dobras da virilha, mas 
também sob as costelas e também aqui no peito, e logo após nas Estrelas da cabeça nomeadas Bem 
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/ Mal ou Atração / Repulsão que estão situadas na fronte. 

Então, é claro, no que concerne aos olhos, as Estrelas Atração e Repulsão estão relacionadas, 
naturalmente, aos órgãos dos sentidos que passam pela região, ou seja, primeiro dos olhos, mas 
também dos ouvidos. Vocês sabem que os cantos da alma e do Espírito, que talvez vocês ouçam, 
tomaram tonalidades muito agudas neste momento, em determinados momentos do dia. Acontece-
lhes também de desaparecer de modo cada vez mais direto, se eu posso dizer, podendo mesmo dar 
a impressão de viver desconfortos ou síncopes. Claro que isso pode causar inconveniência, vejam os 
acidentes, no corpo, mas lembrem-se do que vocês vivem e, que está ligado à aproximação de 
Hercóbulus, está diretamente ligado às primícias dos mecanismos de estase que lhes foram descritos 
com uma cronologia, há um pouco mais de duas semanas, quase completa, não é? 

Assim, todos os sintomas de seu corpo, mesmo que eles exijam um procedimento médico, 
energético ou terapêutico, estão associados aos mecanismos de dissolução total do efêmero, e eu 
falo aí de sua estrutura física como estruturas ao nível dos casulos Luz, das auras, como vocês dizem. 
Tudo isso está ligado ao fogo Ígneo. Ou seja à Merkabah interdimensional que faz uma ligação com a 
Eternidade já ativada, e como eu lhes digo toda vez, pode ser de um minuto para o outro. 

Aqueles de vocês que viveram os processos vibratórios, ignição das Coroas, o fato de ser percorridos 
pela Onda de Vida ou de perceber o Canal Mariano dá-lhes a viver, talvez, aborrecimentos, por 
vezes, com as emoções. A característica de tudo isso é que são fenômenos que irrompem dentro da 
consciência de maneira rápida e até mesmo fulgurante, e que levam vocês a se questionar, é claro, 
sobre o significado desta fadiga, e desta inflamação. 

O Fogo Ígneo, se vocês tivessem a oportunidade, alguns de vocês começam, aliás, a ver, é como se os 
seus corpos e os seus casulos de Luz efêmeros fossem encobertos por milhares de chamas que lhes 
abrasam literalmente, e o Fogo pode dar efetivamente, no nível do corpo físico, processos de 
cozimento, literalmente. Eles podem ocorrer tanto sobre a pele, face as zonas, como nos órgãos ou 
na direção, em frente das Portas. 

Se por exemplo em vocês trabalham muitas das Portas situadas em ambos os lados do primeiro 
chacra, isto é, as Portas de Precisão e Profundidade, vocês podem ter inconvenientes, desde as 
vibrações, como os aumentos de temperatura cutâneas, sintomas circulatórios, congestões pélvicas, 
mas também, naturalmente, todo o eixo vertebral. Se é mais, nesse momento, o que trabalha em 
vocês, as Portas de Atração e Visão, aí isso arrisca ser principalmente dores ou sintomas, mesmo se 
não sejam dores, em vez virar-se para o trato digestivo. Claro que se são as portas AL e Unidade, se 
quiserem, os chacras da Alma e do Espírito, vocês arriscam ter processos inflamatórios da árvore 
respiratória, tendo pontos secundários, ter uma dor de garganta. Isso está mais relacionado com a 
passagem da garganta, mas é realmente o Fogo Ígneo em ação no interior de seu corpo de 
Existência, da Merkabah interdimensional, de seus corpos físicos e de seus corpos efêmeros, das 
auras, que podem tornar-se problemáticas, por assim dizer, em algum lugar em sua vida cotidiana. 

Claro, isso se traduz por uma adequação total da Luz doravante, não unicamente as partículas 
adamantinas, mas a própria Luz começa a se organizar segundo as linhas que nada mais tem a ver 
com as estruturas que vocês conhecem, quer sejam os meridianos da acupuntura, os nadi, os 
chacras. Esses são os pontos de injeção de Luz, e, além disso vocês podem sentir como que picadas 
da agulha muito afiadas que podem até chegar ao topo da cabeça ou na zona dos órgãos digestivos, 
respiratórios, ou das pernas ou das costas. Todo o corpo é afetado. 

É evidente que, às vezes isso pode ir muito além do sintoma, na constituição do processo 
inflamatório, infeccioso ou que funciona anormalmente no órgão considerado, ao nível destas 
funções. Isso é muito real, não é só energia, é a sua própria estrutura física que está pegando fogo, 
por assim dizer, e entrando em combustão. Este é o processo que foi descrito com a aproximação de 
Nibiru e sua visibilidade a olho nu do que vai induzir-se a nível elétrico, ao nível de consciência. 
Assim, os sintomas que vocês estão vivendo, mesmo que eles se modifiquem rapidamente, são 
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apenas injunções para colocá-los no Coração do Coração e deixar queimar o que deve ser queimado. 
Assim, isso pode ir muito longe, porque isso pode levar a sintomas de doenças muito reais. 

Claro, vocês não estão mais na plenitude do Si onde tudo era luminoso, onde vocês tinham 
informações que chegavam sobre suas origens estelares, sobre as suas linhagens, sobre sua história, 
sobre suas memórias, sobre seus ferimentos. Vocês assistem e literalmente e realmente, e 
concretamente, à combustão de suas estruturas efêmeras. Alguns de vocês começam mesmo, eu 
diria a se antecipar, se posso dizer, ao mecanismo do Apelo de Maria e à estase. Em alguns 
momentos vocês não sabem mais quem vocês são, isso, isso já aconteceu, mas vocês não 
reconhecem mais mesmo o seu corpo; ele os faz viver coisas que lhes parecem surpreendentes, se 
posso dizer. 

Essa fase não está pronta para parar, ela irá naturalmente reforçar-se até a evidência do sinal celeste 
que muitas pessoas percebem em seu corpo, mas começam a ver de modo efêmero quando eles 
olham para o ar simplesmente, em alguns momentos e onde quer que vocês estejam no planeta. 
Mas aí, o mecanismo, da mesma forma que os seus sintomas, continua a ser individual. Vocês não 
estão nos momentos coletivos, mesmo que esse momento coletivo tenha se iniciado. E, além disso 
vocês bem veem, quer seja ao nível dos vulcões, quer seja ao nível dos meteoritos, quer sejam os 
buracos que são feitos pelos dragões na terra, tudo isso está em constante aumento. Não há razão 
para que não aconteça também em seu corpo. 

Então é claro, eu não disse que é necessário ficar assim com uma dor, com um sofrimento, mas 
lembrem-se que todas as circunstâncias de sua vida são, de certa forma, os desafios da Luz para 
mostrar-lhes onde vocês estão, e ter certeza de que vocês estão no lugar certo. E também, 
efetivamente, alguns de vocês são convidados a desaparecer, por assim dizer, da sua história 
pessoal, e até mesmo de seus corpos a qualquer momento doravante. Não é a morte, é a 
ressurreição da consciência na Eternidade. 

A Merkabah interdimensional pessoal e coletiva entrou real e concretamente em ignição, por assim 
dizer, e, claro, isso envolve todo um conjunto de sinais e de sintomas em seu corpo, em suas 
emoções, em seus pensamentos, em seus hábitos, que são, por vezes, surpreendentes. E, claro, a 
natureza humana sendo o que ela é, quando um sintoma chega, vocês vão buscar uma falha, vocês 
vão buscar, talvez, em sua memória, na medicina, entender o que acontece com vocês, é muito 
humano e natural. Mas lembrem-se que em algum lugar esse Fogo Ígneo que começa a consumir 
tudo o que está aí neste corpo e na sua Presença, é um processo absolutamente natural. 

Assim, é claro, e eu já disse da última vez, não são mais simplesmente pequenas chamadas de Luz, é 
francamente o chamado do Fogo Ígneo, do Espírito da Eternidade, do seu corpo de Essência, e da 
Merkabah. Este é Hercóbulus e Maria começando, como as embarcações que estão cada vez mais 
visíveis em seus céus, mesmo escondidas pelas nuvens, que se revelam a vocês e que preparam este 
momento tão temido, tão esperado e tão aguardado, como vocês sabem, e eu não lhes escondi que 
aí, já há muitos meses, não havia nem cenoura nem vara, mas a evidência que era para se ver: este 
mundo chega a sua dissolução final e completa, para deixar lugar à Luz e à Verdade. 

Então, como eu disse, você pode, e nós vamos ver em outros lugares através de suas perguntas 
escritas, eu acho que haverá muitas questões em relação com os sintomas do corpo ou da 
consciência neste momento. 

Portanto aí, o que trabalha muito quando for os olhos e os órgãos dos sentidos, ou a cabeça, isso vai 
ser essencialmente a resolução dos últimos antagonismos da vida material, ou seja, o bem e o mal. 
Isso não significa que vocês tenham recaído na dualidade, isso significa simplesmente que isso se 
ilumina e se revela mais e mais poderosamente. Se sejam as Portas, e eu disse, que estão nas dobras 
da virilha, isso pode ir para as vibrações, problemas nas pernas, cãibras, sensação de peso, 
queimações, problemas de congestão em nível da barriga em sua parte inferior, e até mesmo o 
intestino inferior. E todos esses sintomas se veem despertados de maneira espetacular. Então, 
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vamos ver se há outras perguntas sobre o assunto que virão de vez em quando. Vou concluir à 
medida que as diferentes manifestações possíveis na consciência e no corpo durante esta fase. Você 
pode continuar com as perguntas. 

Há outras perguntas sobre as manifestações do corpo. 

Se você conseguiu agrupá-las, isso vai fazer um todo coerente, é perfeito. 

Pergunta: Sinto constantemente a vibração das células em todo o corpo e uma dor surda e difusa 
nos ossos e articulações, especialmente ombros, braços e pulsos. O que acha? 

Então isso une, eu lhes disse, exatamente o que eu disse para a primeira resposta. O que acontece 
quando são os membros? Os membros superiores, é claro, não as Portas que estão nas dobras da 
virilha. Aqui, está diretamente ligado a duas estruturas que se estabelecem, não o corpo de Essência, 
que vocês conhecem, mas o que liga, se eu posso dizer, as Portas AL e Unidade com, não a Porta KI 
RIS-TI nas costas, mas o que está de cada lado de KI-RIS-TI, ou seja, as asas etéreas, que já entraram 
em manifestação em alguns de vocês já desde muitos anos. Mas aí os circuitos vibrais são criados 
entre a frente e a parte de trás, dão realmente sintomas no ombro que podem endurecer, que 
podem perder a sua amplitude de movimento, mas também sensações nos pulsos, sejam dores ou 
ligações perpendiculares como havia nos tornozelos, mas desta vez nos pulsos. Porque mesmo se 
vocês estiverem adiantados e vocês sintam isso, vocês ainda têm que esperar, para a maioria de 
vocês, o tempo coletivo, isto é o Apelo de Maria e a visibilidade em seus céus de Nibiru, não é? 

Então aí, os sintomas estão bastante relacionados com a Porta AL e Unidade. É um trabalho do Fogo 
Ígneo e não mais somente da vibração, dentro desses dois pontos de entrada da alma e do Espírito, 
eu os lembro, e que se comunica diretamente com o Coração do Coração ou Coração de Essência, ou 
com a Coroa radiante do coração. 

Então, é claro, gostaria de lembrar-lhes que existem cristais, e isso foi dado já há muitos anos, o que 
corresponde às Estrelas, mas também às Portas, e vocês podem muito bem imaginar que quando 
vocês têm sintomas, por exemplo, vocês têm um ombro que congela, mesmo se houver uma causa 
orgânica, mesmo se houver uma inflamação, mesmo se há uma artrose, mesmo se há uma artrite, 
pouco importa, ponham os cristais em vocês que correspondam às Portas ou às Estrelas. Mas 
coloquem-nos sobre as Portas, e vocês vão ver que aí, em primeiro lugar irá surpreendê-los, pois 
pode ter aí uma acentuação dos sintomas, mas que depois vai fluir como fluxos de vibração. Vocês 
sabem que a vibração, ela é estática, exceto a Onda de Vida; a Coroa radiante é uma vibração 
gradativa, mas não há circulação como com energia vital, tudo isso foi explicado em pormenor. 

Mas se vocês colocarem por exemplo os cristais que correspondem à Porta na Porta correspondente, 
e se vocês têm duas Portas, porque geralmente elas vêm em pares agora, mesmo se vocês estão 
lateralizados de um só lado ao nível das dores, se vocês tiverem problemas em tudo o que é a 
barriga, vocês vão usar tanto as Portas aqui, ou as Portas aqui, isto é, as Portas de Atração / Visão, ou 
as Portas Precisão / Profundidade, com os cristais colocados nesse lugar. E vocês vão constatar que o 
Fogo Ígneo, nesse momento, não se acumula mais e a vibração parece ressoar em um circuito. Não é 
a energia que flui, mas o circuito vibral que corresponde à junção entre suas estruturas efêmeras, o 
corpo de Existência ou de Eternidade e a Merkabah interdimensional. 

A maioria das coisas que vocês vão sentir em seu corpo ou em sua consciência naquele momento 
estão diretamente conectados a isso. E é claro que é um convite para colocá-los no coração, mas 
talvez também, para aqueles que precisam talvez ir mais longe na profundidade dos mecanismos e 
compreensão não é ir no passado, não é ir no futuro, de não saber o nome do que acontece nesse 
lugar, mas principalmente de colocá-los na consciência, independentemente do cristal, no coração e 
nas Portas que se manifestam, e vocês verão bem o que vai se manifestar naquele momento. 

Portanto aí, não é uma questão de proximidade em relação às Portas e de proximidade em relação 
aos circuitos de ignição da Merkabah. Neste caso, aqui falamos de qualquer coisa como dor? Foi 
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pernas, eu acho? Então as pernas vocês remetem às duas, não é realmente Portas mas é comparável 
às Portas, que estão sob os pés, sejam as Portas que estão localizadas nas duas dobras da virilha. E aí 
vocês sabem quais os cristais que podem ser usados, em vez de procurar saber se é circulatório, se é 
o fígado, se são os olhos, se os ouvidos, mas saber, e vocês o sabem, as Portas que estão na área, a 
fim de facilitar essa transfusão, não só de partículas adamantinas mas de Fogo Ígneo. 

Também foi explicado nas nossas últimas entrevistas, tudo o que está relacionado com a restauração 
da ortodoxia da Terra, por assim dizer, quer dizer o reequilíbrio do seu eixo, a permeabilidade das 
camadas isolantes e as partículas cósmicas, o que eu chamei de partículas exóticas, os raios gama 
que perfuram a última camada de isolamento da Terra e as últimas camadas isolantes que, recordo-
vos, é responsável por aquilo que é chamado de casulo de Luz ou aura, que é o corpo causal, que é o 
que está agora dissolvido pela Inteligência da Luz. Já há algum tempo, mas aí diretamente pelo Fogo 
Ígneo, que é uma espécie de alquimia entre o vibral, e o vital, que se resolvem todos dois em um 
terceiro termo. Isso se une também à Nova Eucaristia. Tudo isso está totalmente ligado e, além 
disso, até mesmo a sua fisiologia, eu diria, íntima, no nível sanguíneo está em vias de se transformar 
a toda a velocidade. 

Gostaria de lembrar-lhes que Nibiru é de ferro, um núcleo que vai levar a distúrbios elétricos e 
magnéticos extremamente poderosos em todo o sistema solar, mas também em todo o seu corpo e 
que no sangue vocês têm o fogo vital, vocês têm glóbulos vermelhos, vocês têm o ferro. E esse ferro 
é afetado diretamente por campos elétricos e campos eletromagnéticos que Nibiru começa a dirigir-
se a vocês, porque ele está indo em sua direção para passar em frente ao Sol, ou seja, como foi dito, 
entre o Sol e a Terra. 

E o momento de visibilidade vai ... antes mesmo de sua visibilidade, as linhas elétricas vêm agora 
dissolver completamente a magnetosfera – e isso já foi observado por seus cientistas no mês que 
acaba de terminar - mas também permite a estas radiações do centro galáctico, a radiação de 
Betelgeuse e não somente a radiação da Fonte, do Ultravioleta e as outras radiações que vocês 
conhecem, mesmo que vocês as tenham todos experimentado. O Fogo Ígneo é ainda outra coisa que 
vem terminar, completar a dissolução desta dimensão falsificada, e, portanto, também de seu corpo. 

Eu havia expressado, e eu acredito que o Impessoal também havia dado uma série de respostas, que 
correspondem assim à ação de Nibiru que se combina ao Fogo vibral, à Onda do Éter que sobe do 
núcleo cristalino, que se mistura também à tripla radiância, vocês sabem, de Sirius, Alcione e do 
Ultravioleta do Sol. Tudo isso se alquimiza neste momento para realizar a última obra que está em 
andamento, ou seja, a sua liberdade e a sua ressurreição. 

Da mesma forma que alguns de vocês foram chamados, na década de 2010, por Maria ou por uma 
Estrela, pelo primeiro nome, aí o Fogo Ígneo vem para mostrar-lhes a realidade do que se vive 
atualmente. Então é claro que vocês ainda terão muitos irmãos e irmãs que ainda estão dormindo 
(entre os verdadeiros humanos, quero dizer), e que não suspeitam por nenhum segundo, porque 
eles ainda estão na negação. Não é simplesmente uma negação da consciência, mas é também uma 
negação de sua própria energia vital. Mas aqueles de vocês que viveram, quer seja a Onda de Vida, 
seja a Coroa da cabeça, a Coroa do coração, o Canal Mariano, os contatos, todos os mecanismos, 
todas as experiências que têm sido possíveis, agora vão abrir caminho para este Fogo Ígneo, sejam 
quais forem as consequências para o corpo, porque eu sei que vamos ter outras questões com 
mecanismos inflamatórios extremamente poderosos que afetam as áreas que estão enfrentando 
estas importantes Portas. 

Bem, eu não lhes disse há duas semanas, sem isso vocês teriam fugido, talvez. Mas isso é irreversível 
agora, vocês estão envolvidos de pés e mãos em plena consciência na Eternidade, quaisquer que 
sejam os resíduos de sua história, de sua pessoa, de sua sociedade. Vocês o veem aliás, em todos os 
países do mundo, estão acontecendo coisas inéditas, por assim dizer. Continuemos com esses tipos 
de questões. 
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Pergunta: Você falou sobre a conjugação do Fogo Ígneo com o Fogo vibral... 

É o que eu acabo de dizer, sim. 

Pergunta: Você pode desenvolver sobre essas energias e sobre a energia vibral? Quando elas se 
conjugam, isso significa que uma ocupa mais espaço do que a outra ? 

O que ocupa mais espaço? 

Pergunta: por exemplo o Fogo Ígneo substitui o Fogo vibral ? 

Absolutamente. A peculiaridade, eu já lhes disse, até agora vocês tiveram a descida do 
Espírito Santo, há mais de trinta anos, o que ativou as Coroas, os chacras, que os pacificou. Foi no 
eixo médio. Depois, vocês viveram as ativações das Portas, uma por uma. Em alguns momentos, 
eram as Portas aqui que estavam sensíveis ou que davam os sintomas, depois disso era o baço ou o 
fígado, ou após a dobra da virilha direita, ou a dobra da virilha esquerda. Agora isso é bilateral, são 
os dois lados de uma só vez, e isso dá exatamente o que eu disse, que é dizer que é a própria Luz, e 
esse Fogo Ígneo, que vem mostrar-lhes o seu corpo que está desaparecendo, às vezes com dor, às 
vezes com doenças. Mas se vocês se colocarem em tais ocasiões, no Coração do Coração, se vocês 
chegam a transcender, não ignorar, mas passar através da dor qualquer que seja, mesmo a mais 
terrível, e vocês se instalam realmente no coração, vocês verão que vocês não são mais 
incomodados. 

Isso não quer dizer que aí haverá auto cura ou a cura pela Luz, porque este processo inflamatório é - 
para vocês - necessário no que há a realizar na ignição da sua Merkabah interdimensional. Aqueles 
que tiveram as dores nas costas vão ter ainda mais dores nas costas, mas isso não dura, ou então 
isso pode durar uma semana ou duas, mas não é algo que vai impedi-los de ser quem vocês são. 
Talvez impedi-los de continuar a funcionar segundo a lógica da pessoa, isso sim, e isso será cada vez 
mais deslumbrante. Já era deslumbrante, em alguns momentos, mas tudo o que é independente da 
sua memória, mesmo que sejam lesões, tudo o que é independente de sua pessoa, seja qual for a 
sua idade, quer vocês sejam muito jovens ou muito velhos, serão impactados. 

Mas se vocês são honestos consigo mesmos, vocês vão ver que à medida em que esses processos, às 
vezes irritantes deve-se dizer, ocorrem, mais vocês têm a faculdade de colocar-se no coração e 
passar através disso e aí permanecer, mesmo que haja uma emoção violenta que possa se 
manifestar nesta ocasião. E aí, o mesmo para as emoções, há diferentes tipos de emoções que 
correspondem a cada estágio das Portas, e isso é extremamente preciso. Por exemplo tudo o que 
está relacionado ao baço e ao fígado, vai ser a raiva, tudo o que está relacionado com as Portas AL e 
Unidade, vai ser a tristeza, e então de repente vocês estarão muito felizes, e depois, 
instantaneamente vocês sentem uma tristeza, sem motivo. E para cada estágio das Portas, serão 
emoções diferentes. Por exemplo, se são os pés, há medos que chegam assim, mas que não estão 
ligados necessariamente às suas memórias, às suas feridas ou ao que possa restar da pessoa, são os 
mecanismos que aparecem-lhes e que são vistos, não na explicação, mas de repente algo acontece. 
Na pele, nos órgãos, no esqueleto. 

Assim, com as emoções, é semelhante. Nós sempre dissemos: o medo ou Amor. Se o medo, que não 
está relacionado à sua história ressurge assim, bem, vocês vão sentir a queimadura sob os pés. Se 
vocês têm, nós dissemos que havia a raiva, há a tristeza, há o medo, há também a alegria é claro, e 
vocês podem muito bem estarem sujeitos aos excessos de alegria, sem razão - de repente vocês são 
hilários, de repente vocês riem então como não há nenhuma razão para rir, mesmo em relação a um 
sofrimento - tudo isso está relacionado com a ação do Fogo Ígneo. 

Como dissemos, não é questão de dar-lhes todas as estruturas que existem por toda parte no 
momento atual, isso seria uma perda de tempo desde que, em qualquer caso, vocês vão senti-los e 
vivê-los. E como o sentir já é a explicação, ou seja como vocês não passam mais pelas imagens, vocês 
não passam mais pelo mental, vocês passam diretamente pela Luz e sua eternidade para viver o 
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porquê do como, que não é mais o porquê do como da origem ou de uma memória, mas do instante 
presente. Estar plenamente presente a vigiar e orar. E isso reorienta, por assim dizer, suas 
prioridades na vida em si todos os dias, em seus hábitos. 

Vocês veem bem que alguns de vocês, como eu já disse e eu lhes repito, quanto mais o Fogo Ígneo 
aparecer e vai se desenvolver, menos vocês poderão comer o que vocês comiam antes, menos vocês 
poderão exercer as atividades que vocês executavam antes. A Luz os quer agora na totalidade. Vocês 
respondem sim ou não, essa é a sua escolha, a sua assinatura, o seu posicionamento de alma, se ela 
existe. Mas o Espírito toma todo o espaço, ele sopra, isso foi dito, onde ele quer, quando ele quer. O 
Fogo Ígneo, vocês podem vivê-lo e vê-lo nos braços, nas pernas, e agora nos órgãos. Sim, ele queima, 
ele inflama os tecidos, e pode dar sinais muito desagradáveis. 

Então, por favor, não coloquem a culpa ou a sensação de ter algo a fazer. Vocês têm apenas que ser, 
e que viver. Não é proibido, é claro, aplicar remédios, seja por exemplo a poção de Hildegard (ela 
deu até 08 de dezembro, penso eu, não é?), Vocês têm também os cristais, vocês têm os povos da 
natureza. Não é à toa que os gnomos tenham vindo vê-los e lhes ofereceram sessões de cura em 
tudo o que foi difícil. Isso não significa que vocês têm que ter culpa ou eliminações. Sim, o que se 
elimina efetivamente, é tudo o que é efêmero, mas agora há graus que vocês jamais 
experimentaram, e é claro isso vai se fortalecer dia a dia, uma vez que Nibiru está se aproximando 
agora cada vez mais perto, e os efeitos elétricos e magnéticos são cada vez mais importantes, e vão 
ficar cada vez mais importantes. 

Vocês se lembram, há vários meses, eu tinha dito que eles iriam encontrar desculpas para parar, nos 
países onde havia centrais nucleares, parar antes que elas explodam. Mas é claro que tudo o que é 
material elétrico e eletrônico vai ser grelhado, e não no momento do planeta grelha, mas 
diretamente no momento do Apelo de Maria e da visibilidade de Nibiru. E não é Maria quem o faz, 
nem Nibiru, é a consequência da presença de Nibiru que permitiu às partículas exóticas, raios gama, 
tocar-lhes agora com força total. E, além disso alguns sinais da pele que alguns de vocês apresentam, 
podem ser comparados à radiação. É uma queimadura real, como vocês dizem, a radioterapia. É 
efetivamente isso o que se produz. 

Assim, aqueles de vocês que ainda acreditavam que era uma diversão, quando falei desde há muito 
tempo do planeta grelha e que o seu corpo seria torrado, isso é exatamente o que vocês estão 
passando. Mas lembrem-se que, se vocês estão no Coração do Coração, vocês estarão 
paradoxalmente na consciência livre, vivendo a Luz, vivendo a Infinita Presença e sendo liberados 
viventes, agora não pela Onda de Vida, mas pelo Fogo Ígneo. E os povos da natureza, os contatos 
que vocês vivem, são extremamente importantes, não pela curiosidade ou para escrever livros sobre 
os elfos ou sobre as fadas, também às vezes os contatos íntimos. Alguns de vocês carregam dragões, 
outros elfos, eles se movem por toda parte, eles têm a oportunidade agora de não mais ser, exceto 
talvez para as sereias, de não mais ser tributários de seu elemento ou de seu habitat. Alguns, bem, 
mesmo que os gnomos lhes tenham dito que tiveram problemas com alguns ambientes, vocês 
descobriram que eles começam mesmo a se apresentar a vocês, mesmo se vocês nada tenham 
pedido. 

Todas as barreiras, como eu disse, estão em processo de dissolução. A Merkabah está ativada. Vocês 
estão em processo de Ressurreição, o Apelo de Maria e o planeta grelha final. Mas no nível de sua 
pequena pessoa, como de seu Si, é exatamente o mesmo processo. E vocês constatarão por si 
mesmos que para além mesmo dos cristais, por exemplo, ou das poções de Hildegard, a natureza é 
regeneradora, independentemente do tempo. Se vocês passeiam em uma floresta, mesmo que não 
haja uma aldeia de gnomos ou de duendes ao lado, as próprias árvores, que são os primeiros meios 
de recepção de Luz, irão lavar-lhes literalmente e acalmá-los, não para fazer desaparecer um 
sintoma, mas para permitir ao Fogo Ígneo e à conjunção com o Fogo vital e o Fogo vibral para 
alquimizar-se de modo definitivo. 
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Vocês estão portanto em uma espécie de preparação para o Apelo de Maria. E regozijai-vos, porque 
se vocês têm estes sintomas, mesmo se eles forem até os sinais que podem inquietá-los, se posso 
dizer, isso prova que vocês estão aí onde vocês devem estar e, relação à sua eternidade. E, claro, isso 
vai se traduzir por disfunções na sociedade, como vocês já veem, cada vez mais bizarras. Vocês vão 
ver cada vez mais irmãos e irmãs humanos, mesmo adormecidos, que vão de repente abrir-se, ou de 
repente mudar completamente, sem saber porquê. Isso tudo é normal. Você tem outras perguntas 
sobre o assunto? 

Pergunta: ao acordar, eu sinto por um breve instante uma dor aguda no coração. A dor intensifica-
se em várias partes do corpo, tornando-se insustentável. Você pode me esclarecer e por que 
unicamente neste momento de despertar ? 

É muito simples. No seu caso, você sabe que quando você dorme, você é absoluto ou no que havia 
sido nomeado na época, a consciência Turiya. Ou nesse momento, não há mais superposição do 
efêmero e da Eternidade, como todos nós dissemos quando intervimos. Nós lhes alardeamos 
incessantemente estas palavras: fusão do efêmero e da Eternidade. Mas aí, não é mais uma fusão, é 
um desaparecimento. Há quem tenha mal-estares, eu disse, se for um mal-estar vagal ou mesmo 
uma síncope, há aqueles que vão ter um ataque cardíaco, eles sentem que há um infarto. Mas como 
vocês querem morrer, é preciso morrer um dia ou outro, certo? Eu lhes disse há quinze dias, me 
parece. Quanto mais vocês entram na interioridade, mais vocês vão viver isso, qualquer que seja a 
dor, quaisquer que sejam os sinais físicos, qualquer que seja a emoção que apareça sem qualquer 
dificuldade. 

Claro que vocês podem pedir a cura, vocês podem ir até os gnomos se são dores materiais duras no 
seu corpo. Se são os órgãos digestivos, não é muito útil, é melhor apelar para os elfos ou 
eventualmente para as árvores ou para alguns intervenientes que vocês possam chamar da mesma 
forma, e encontrar, da mesma forma que os seus encontros com os povos da natureza. Se vocês 
tiverem uma dor de barriga, chamem Li Shen, chamem o Mestre Philippe de Lyon, vocês verão. Se 
são emoções, raiva, tristeza, medo, que chegam e os oprime, chamem Gemma Galgani, chamem as 
irmãs Estrelas que viviam esses processos na encarnação. Chamem a Irmã Yvonne-Aimée, chamem ... 
mas não a Mãe mas chamem Ma Ananda Moyi por exemplo. Aí vocês vão ver efetivamente as ajudas 
que serão trazidas. 

Mas lembrem-se que o Fogo segue a sua consciência, isto é, que desde o momento em que vocês 
carregam sobre uma dor, vamos dizer em qualquer lugar, aí por exemplo é o coração, que é que vai 
acontecer? A Luz, a Inteligência da Luz vai seguir, e vocês arriscam encontrar-se inicialmente com 
uma dor ainda mais forte, especialmente se o seu mental com os restos do que sobrou dele, 
intervenha para fazê-los procurar uma causa, uma explicação ou algo lógico. A única lógica é que é 
completamente ilógico em relação à sua fisiologia, em relação aos seus hábitos, e em relação ao que 
se sabe sobre o funcionamento do corpo humano. Ou seja, vocês não podem confiar mesmo em um 
terapeuta o mais brilhante que seja para fazer desaparecer esses sintomas, porque este é um 
problema para vocês com vocês mesmos - mas isso não é um problema de algo que não é visto, mas 
do que deve ser atravessado. 

E assim que vocês estiverem ajustados, por assim dizer, o Coração do Coração, em algum momento 
vocês serão capazes de identificar com precisão os mecanismos da própria consciência que pode 
bascular na Infinita Presença, não no desaparecimento mas na Infinita Presença. E aí vocês vão sentir 
a dor que, num primeiro momento, se é uma dor no coração, por exemplo, ou uma dor em uma 
articulação, que parece irradiar e tornar-se ainda mais intolerável. Vocês sabem muito bem que, nos 
processos místicos, há muito pouca diferença entre dor e êxtase a mais forte, porque o êxtase mais 
forte é intolerável para a pessoa. Isso é um esquartejamento, um lacrimejamento, e um prazer, ao 
mesmo tempo. É por isso que, nos tempos mais antigos, havia uma espécie de exaltação do 
sofrimento infligido em si mesmo para esquecer, não é? Era muito conhecido em todas as tradições, 
tanto no Oriente, como no Ocidente, no Islã, onde o sofrimento podia conduzir a essa libertação 
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também. Mas aí, não são vocês que decidem, isso simplesmente acontece, independentemente das 
consequências sobre o seu corpo. 

Nesses momentos, mesmo que seja atroz como você diz, ao acordar, você só tem que não portar a 
sua consciência sobre a dor ou os sintomas. Você a sente, tudo bem, mas a sua consciência naquele 
momento, ou ela pede ajuda - dos povos da natureza, as diferentes entidades entre as Estrelas ou os 
Anciões - ou você se colocar no Coração do Coração, qualquer que seja a intensificação da dor. E este 
é o melhor mecanismo que pode estar no trabalho nesse período e antes do Apelo de Maria para 
mostrar-lhes que vocês não são qualquer uma de suas histórias, nada de seu passado, ou mesmo 
qualquer forma, nem mesmo o corpo de Essência. Vocês verão o corpo de Existência como o seu 
veículo da mesma forma que este corpo físico é o veículo na encarnação, mas não é nada mais do 
que um veículo. É por isso que é ao mesmo tempo um templo, porque isso acontece dentro, e isso é 
ao mesmo tempo o saco de carne. Tudo depende de onde vocês estão na consciência. 

Portanto, os sintomas que aparecem agora e que parecem intoleráveis para alguns, não são o reflexo 
de uma anomalia, mesmo se há realmente uma anormalidade a título médico. Vocês não podem 
viver o Si, estar instalados no Si ou no Liberado Vivo, o Parabrahman, e acreditar que vocês vão agora 
continuar a viver o que vocês têm que viver normalmente. Tudo se transforma, absolutamente tudo, 
e em todos os setores de suas vidas, e em todos os seus compartimentos corporais. É isso a 
dissolução e o desaparecimento, agora escrito na matéria, na Terra. 

Outra pergunta sobre o corpo e os sintomas. 

Então para o despertar, para terminar, quando você se acorda, é claro que você sente uma dor, a 
consciência se envolve com a dor. Esqueça a sua dor, e não para negá-la, não para não vê-la, mas 
coloque-se no coração, não peça nada agora, a menos que você tenha pedido uma ajuda exterior a 
você, que você conceba como exterior. Mas lembre-se que nós estamos também dentro de você,que 
o mundo inteiro está em você, que todas as dimensões estão dentro de você. Portanto, esta é a 
resolução final. Então, é claro, isso lhes pode pôr na raiva de sentir dores, de ter as coisas que os 
incomodam ou que perturbam o ambiente, mas isso faz parte do que é para se viver agora. 

Por exemplo, alguém que tinha feito trabalho sobre si mesmo, que evacuou os medos e os temores, 
e ele entendeu, e ele os viu, ele apelou à vibração do coração, o Fogo do Coração os tratados. A 
personalidade desapareceu, ela estava pacificada, e depois de repente há um medo que surge, ou 
uma raiva, com os sintomas físicos correspondentes, é claro, hein. O medo, eu lhes disse, está nos 
pés, e nas pregas aqui, está nos rins, por toda a área pélvica, está pelas costas, na parte inferior das 
costas. A raiva está em todos os órgãos digestivos, no fígado, no baço, nos intestinos, tudo vai 
congelar. Não se ocupem disso, permaneçam no coração, permaneçam na Presença, simplesmente. 
E aí não é mais a Inteligência da Luz que vai agir, não é mais a cura pelos gnomos, mas é muito mais 
o Fogo Ígneo que vai continuar seu trabalho. E quanto mais cedo este trabalho for concluído para 
vocês, se ele deve ser concluído antes do Apelo de Maria, melhor vocês se sentirão no que vocês são, 
seja qual for o estado de seu corpo, seja qual for o estado das emoções que possam chegar, qualquer 
que seja o estado do seu mental. 

Então não é mais um problema de eliminar as memórias, as cicatrizes, as feridas, mas de se 
ajustarem em totalidade no momento presente, ou seja, no Aqui e Agora. Porque a Alegria, vocês 
sabem, ela está aí, a porta de saída, ela está aí, ela não está em "reparar um corpo" ou "reparar um 
relacionamento," seja ele qual for. Tudo está em vocês. É tempo agora de provar a vocês mesmos. 
Ou seja, se vocês têm a chance de sofrer, se posso dizer, neste momento, vão além das aparências, 
vão além da explicação, vão além do sentimento de sofrimento. 

Claro, o que eu lhes digo aí não é possível para todos os irmãos e irmãs humanos, mas vocês que 
experimentaram uma das Coroas, vocês que viveram a Onda de Vida, em parte ou no todo, que 
sentem os elfos, que se comunicam com os dragões, que são cuidados pelos gnomos, que viveram 
todas essas experiências de consciência, não há outra solução para vocês, mesmo se, no momento, 
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na verdade, como eu já disse, se pode ajudar com os cristais, as poções e chamar-nos. Mas não 
façam tudo isso o tempo todo. O que é preciso ver é o mecanismo íntimo da consciência, que passa 
de um para outro, e cada vez mais rapidamente, e às vezes de forma eficaz com inflamações ou dor 
muito intensa. 

Mas isso não é um erro, não é uma falha, tirem isso da cabeça, isto são os ajustes finais. O Fogo 
Ígneo põe em ressonância comum, por assim dizer, o corpo de Essência, o corpo físico, os casulos de 
Luz e a sua consciência. 

Outra questão. 

Pergunta: Eu vivi três vezes flashes de Luz muito poderosos que iluminavam a sala como à luz do 
dia. 

São luzes que vocês veem, vocês não podem mesmo dar a cor de tão brilhante e de tão luminoso e 
de tão ofuscante que isso é. Este é o mesmo processo, e vocês irão também vivê-lo com cada vez 
mais frequência. Não é demorado, felizmente, não fosse isso vocês seriam consumidos na hora com 
o cheiro de queimado e tudo, hein, eu não estou brincando. Mas vocês têm essas premissas, isto é, 
de repente, o que quer que façam, vocês têm uma luz que os cega literalmente no seu interior, 
mesmo com os olhos abertos ou os olhos fechados, não muda nada. Isso não é mais o Apelo da Luz, 
é tudo o que eu acabo de descrever que está relacionado desde algumas semanas, de fato, à 
ativação da Merkabah, especialmente à alquimia do Fogo Ígneo ao nível do Fogo vibral e do Fogo 
vital. Então, sim, pode dar a impressão de se ter sido cegado por um flash extremamente poderoso 
que pode persistir mesmo quando vocês abrem os olhos e dar-lhes, como chamá-lo, pontos pretos 
ou brilhantes diante dos olhos. Vocês não têm nenhuma patologia na retina, mas a sua visão 
também se transforma. E isso, se vocês vivem isso, é que vocês realmente devem agradecer, porque 
isso lhes mostra que vocês estão realmente em seu lugar e que vocês estão, por assim dizer, prontos 
para este evento. 

Agora há também entre vocês, aqueles para quem tudo se encaixa, mas eles são raros, eu diria. Isso 
não significa que isso não vai acontecer, muito pelo contrário, arrisca acontecer de um momento 
para o outro, e de modo cada vez mais explosivo, por assim dizer, seja no nível do corpo como das 
emoções ou pensamentos é a mesma coisa. 

Pergunta: O Fogo está muito presente na altura dos pulmões e da garganta, com crises de tosse 
que parece acentuar-se este fogo. 

Isto está diretamente relacionado com as Portas que estão próximas, ou seja, AL e Unidade que se 
juntam, eu os lembro, o Triângulo de Nova Eucaristia, o Canal Mariano, e é claro que passa pela 
garganta e pelos pulmões que estão diretamente relacionados a esses dois chacras, por assim dizer, 
essas duas Portas. Então, o que é interessante, não é dizer que há uma inflamação, há sintomas, é 
claro - por vezes, comparáveis ao nível psíquico, a um nível emocional - mas o importante é 
conectar-se a uma Porta não para elucubrar em AL e Unidade, por exemplo, no seu caso, mas porque 
o trabalho é feito a esse nível. 

Lembrem-se, há vários estágios: há o estágio dos pés, há o estágio da pelve, há o estágio da barriga e 
o estágio torácico, e há o estágio da cabeça, com a cada vez a influência de um certo número de 
Portas, que são geralmente simétricas. Eu não falei das Portas traseiras também, que estão ligadas, 
claro, mais do que nunca, às Portas da frente agora. Eu lhes disse para a Porta AL e Unidade que se 
comunicam com as asas, mas também as Portas Precisão e Profundidade que se comunicam com o 
sacro atrás. 

Pergunta: um tratamento antibiótico e anti-inflamatório pode contrariar o processo de combustão 
? 

Não, isso não vai de encontro, nem num sentido nem no outro. Eu diria mesmo que este tipo de 
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manifestação dos Fogos relacionados com as Portas ou para determinados pontos não será 
modificado. Será reduzido, é claro, por medicamentos químicos de qualquer tipo, como quando 
vocês tomam um analgésico, mas em nenhum caso, nem acelera nem retarda o processo que está 
em andamento. 

Gostaria de lembrar-lhes que vocês têm de alguma forma, mas isso pode ser feito em todos os 
sentidos, hein, isso não é necessariamente de baixo para cima ou de cima para baixo, vocês podem 
ter duas Portas que nascem aqui na altura do Fogo Ígneo, depois de passar aí e, depois de passar lá e 
depois de passar para os pés. Mas vocês passarão todos por esses lugares. E eu não posso dizer-lhes 
que uma vez que vocês tiveram processos sobre as duas Portas simétricas que correspondem à 
região do corpo, as outras Portas que vão ser também dolorosas ou também manifestadas. Mas, em 
geral, lembrem-se que isto está relacionado com o Fogo Ígneo e a Merkabah interdimensional. 

Então se vocês têm processos muito dolorosos, por assim dizer, no exemplo que é o seu caso que 
você tomou, o importante não é o de colocar remédios químicos, os cristais também vão aliviar um 
pouco, vão ajudar a integrar, se eu posso dizer, esta etapa particular da sua ignição, mas nem os 
antibióticos ou outros produtos não podem nem acelerar nem bloquear o processo de liberação 
final. Eles podem ajudar a passar, de fato. Se vocês tiverem dores muito fortes, tomem um 
analgésico, mas atenção, o que agia antes de uma maneira que vocês conhecem quando vocês 
tomavam tal pílula para dor, ela não vai mais funcionar da mesma forma. 

Da mesma forma que vocês veem de modo cada vez mais claro para os alimentos, para as relações 
com os irmãos na família, na sociedade, cada vez mais vocês vão ver: se passa ou se quebra. Mas o 
que se passa ou se quebra, não altera o processo, ele se realiza. Não é à toa se os gnomos por 
exemplo vieram lhes dizer que eles poderiam tratar uma coisa dessas. Não é à toa que os povos da 
natureza também são capazes de colocá-los no Coração do Coração. Não é por nada, que Eriane lhes 
deu elementos sobre certas funções em relação aos vegetais dos quais ela falou, as funções mais 
específicas, corporais, mas também dos comportamentos, no nível das emoções e no nível do 
mental. Porque vocês vão ter a plena utilidade de tudo isso agora. 

Pergunta: ao acordar, sinto-me muitas vezes no Coração do Coração e quase imediatamente eu 
desapareço. Este é um processo normal ? 

No processo atual, que já existe há muitos meses, mas que se torna cada vez mais sensível, é 
totalmente natural. Mas o desaparecimento não concerne mais somente a sua consciência, ele 
concerne também ao corpo físico, que é o que vocês vivem. Além disso, alguns de vocês podem ter 
notado que quando estão em meditação, ou, no Coração do Coração, vão sentir sinais físicos muito 
fortes nos membros superiores e inferiores, que estão ligados a esses processos de 
desaparecimento. É como se vocês perdessem de alguma forma as informações do próprio corpo. O 
corpo é doloroso em alguns momentos, mas às vezes vocês não o sentem. 

Da mesma forma, que vocês podem se perguntar, quando vocês retornam à consciência comum, 
onde vocês estão, quem vocês são. Isso, também, está cada vez mais frequente. Há alguns que 
sentem coisas depois de acordar, há os que acordam de manhã, que não sabem sequer quem são ou 
onde estão. Felizmente para o momento isso não dura, mas se repete mais e mais vezes. Vocês 
estão, e eu o disse, há duas semanas, vocês estão realmente no período, se quiserem, da revelação 
final, quando da sua libertação total e incondicional. Alguns de vocês estão simplesmente um pouco 
mais adiantados, mas isso lhes dá a garantia de que no momento vindo vocês não vão sentir 
qualquer problema renascer, de modo a morrer e desaparecer, quer vocês voltem para o corpo ou 
não. Todos os reflexos que são chamados os reflexos vitais, vocês sabem, todos esses reflexos de 
sobrevivência que estão registrados no cérebro profundo, estão desaparecendo eles também. É isto 
o que vocês vivem. E quanto mais vocês se aproximam do 8 de Dezembro, mais isso vai ser intenso. E 
depois de 08 de dezembro também de qualquer maneira. Então, não esperem ... 

Pergunta: Por que 08 de dezembro ? 
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Porque é um dia importante. Então não vamos fazer numerologia em relação ao 8, vejam também o 
calendário, vocês verão do que é a festa. Porque vocês estão no Advento. Há muitos e muitos anos, e 
já quando eu estava encarnado, eu falei sobre o período que precedia o Natal. Há nove anos, eu falei 
sobre o período que sucede o Natal, porque a cada dia entre 1 de Janeiro e 12 de Janeiro, vocês têm 
a atmosfera de cada mês do ano, para os 12 meses do ano. Quando eu estava encarnado, eu 
também falei sobre o período anterior ao Natal, ou seja, o calendário do advento, que começa com 
os chocolates em 1 de dezembro, porque isso é o marketing na verdade começa no dia 8. Isso é 
muito preciso, são duas semanas e dois dias, embora tenha continuado durante todo o mês de 
dezembro, são mais coisas para vender. Mas o que quero dizer com isto é no sentido de que é 
importante, porque vocês entram no calendário do Advento. E como vocês o sabem, e como eu 
disse, e assim foi dito por várias vozes, bem não há mais Natal depois. Vocês terão vivido a sua 
ressurreição, de uma maneira ou de outra. 

Pergunta: trégua de Natal tem algo a ver com o calendário do advento ? 

O que é que trégua de Natal? 

Pergunta: Este é o momento em que se faz a paz, onde nos colocamos em paz com nós mesmos e 
com os outros. 

Oh o período antes do Natal vai ser uma pausa engraçada, por assim dizer. A trégua, você a fará, 
a Paz, não no Natal, mas no momento do Apelo de Maria. É tudo menos um período de trégua, este 
ano, e vocês o sentem bem, para aqueles de vocês que sentem um pouco as atmosferas. Não falo 
dos elfos. Mesmo sem olhar as informações, mesmo através do que está acontecendo em seu corpo, 
vocês bem veem que há algo que se transforma de maneira irremediável, de uma forma ou de outra. 
Então, esse período, que eu já lhes disse, desde o início do ano, eu lhes dei períodos durante o ano 
de 2016 que vocês vivem, havia pontos focais, por assim dizer. Eu tinha falado de Todos os Santos, 
falei do 15 de Agosto, falei dos solstícios, dos equinócios. Mas vocês estão plenamente dentro, vocês 
todos o atravessaram, resta mais o quê? O advento, o Natal. O Todos os Santos também passou. 
Então vocês estão, eu diria desde amanhã e segunda-feira, porque há outras festas que estão 
listadas no calendário, que os remetem à sua realeza KI-RIS-TI, ou seja de Filhos ardentes do Sol e de 
Cristo. 

E, além disso a precipitação da Luz neste mundo, e o aparecimento do Fogo Ígneo, sua implantação, 
corresponde também à implantação de sua Merkabah como a implantação da Verdade. Vocês bem 
veem que mesmo sem falar de espírito de fim dos tempos, de mudança dimensional, vocês têm mais 
e mais irmãos e irmãs ao seu redor que estão fazendo perguntas, mesmo que eles não suspeitem de 
nada. A rotina, os hábitos, o dia-a-dia estarão terminados muito em breve. Eu digo muito em breve, 
não é em anos ou indefinidamente, hein. Então tudo que vocês vivem, através das perguntas que 
temos visto até agora é apenas a manifestação para vocês deste processo. E lembrem-se que, no 
final, ou seja, no Coração do Coração, permanece apenas a Alegria. 

Lembrem-se que os primeiros cristãos cantaram para que seus corpos fossem comidos pelos leões. 
Eles tinham as línguas de Fogo do Pentecostes, do Espírito Santo de que lhes falou o Impessoal. E 
essa língua de Fogo que chega sobre a cabeça, o Pentecostes é também todas as línguas ou as faíscas 
que vocês têm sobre o corpo, para aqueles que veem ou aqueles que vivem com fenômenos 
cutâneos ou dolorosos. E paradoxalmente, se vocês se colocam no coração em tais momentos, vocês 
constatam por si mesmos que, apesar da dor, apesar da queimadura, apesar do constrangimento, 
vocês permanecem na Eternidade. Mesmo que haja um medo. Tudo isso é a ação do Fogo Ígneo e, 
portanto, a aproximação de Hercóbulus. 

Outra pergunta. 

Pergunta: muitos morrerão no momento da estase, esta Terra será uma imensa vala comum 
pestilenta para aqueles que ficarão para os 132 dias ... 
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Ah, eu não acredito. 

Pergunta: ... uma medida especial foi prevista ? 

Mas não haverá nenhum odor. Vocês sentem apenas a queima um pouco no início, isso é tudo, mas 
depois não há mau cheiro. Gostaria de lembrar que haverá a radiação gama, mesmo se não é o 
planeta-grelha final, haverá linhas elétricas que irão ligar não só o Sol à Terra, mas Nibiru à Terra. E 
aí, todos os processos que você descreve aí, a putrefação, os odores pestilentos, não existirão uma 
vez que tudo vai ser esterilizado. E depois eu também lembro-lhes que não haverá resíduos 
corporais, porque os Dracos vêm para completar a carne de churrasco. Portanto, não há nenhuma 
razão para pandemônio. 

Muitas coisas vão desaparecer sob seus olhos, mas também os corpos. Mas isso, nós sempre 
dissemos. Então não haverá putrefação. Pela ação na consciência dos incêndios elétricos, por assim 
dizer, de Nibiru, pela ação do Fogo Ígneo, pela perda do escudo magnetosférico e ionosférico, mas 
não há nenhuma razão. Não haverá mais preocupação para perturbar a cabeça dos que despertarão 
em um estado particular, mas não odores ou a carniça ou qualquer coisa. De qualquer forma, vocês 
bem podem imaginar que, vendo a sociedade de hoje, para os interessados na história da sociedade 
ocidental, é um absurdo total. Quaisquer que sejam as facilidades da vida neste mundo, eles só 
fazem se distrair do que vocês são em verdade. As imagens, os prazeres, os espetáculos, na TV, 
diante de todas as telas, mesmo que sejam muito agradáveis, vocês se afastam do essencial. E todas 
as circunstâncias da vida, até mesmo as mais alegres ou as mais detestáveis, fazem só isso. 

Mas isso acabou, isso desaparece diante de seus olhos, como vocês veem com os seus desejos. Além 
do desejo de estar na alegria e no coração, olhem quais eram os seus desejos e prazeres de alguns 
anos atrás. Eu não digo para todo mundo, mas para muitos de vocês. E ainda assim vocês são, sejam 
quais forem as dores, quaisquer que sejam as desordens mesmo da consciência, vocês estão mais 
vivos do que nunca, por assim dizer. E é precisamente o fato de estarem vivos mais do que nunca, 
que permite, a título individual e coletivo, mostrar-lhes o que vocês são e não o que vocês acreditam, 
que está ligado a uma forma, a uma história ou a memórias. E quando vocês descobrem isso, aí não 
pode mais haver perguntas. Isso quer dizer que, agora, vocês estão vivendo a Libertação viva, não 
mais pela Onda de Vida, mas pelo Fogo Ígneo, e tudo é queimado. E estas não são apenas 
resistências ou zonas para se colocar à luz, é um processo normal da alquimia final, se posso dizer. É 
o momento agora de encarar o que está acontecendo na Terra, de qualquer maneira. 

Outra pergunta. 

Pergunta: Poderia falar da frase do Cristo:  « Eis que faço novas todas as coisas » 

Oh, Ele disse antes: "Pai, eu coloco o meu Espírito em suas mãos", "Eli Eli lama sabachthani". Colocar 
o seu Espírito nas mãos do Pai ou da Fonte é finalmente aceitar que a Sua vontade se faça e não a 
sua. Vocês sabem muito bem que, quando vocês estão inscritos em uma pessoa, mesmo que vocês 
vivam o Si, é claro que são vocês que estão agindo. É claro que, mesmo que a vontade de bem se 
tenha dissipado, com tudo o que vocês têm vivido, há sempre um desejo de ação, seja qual for a sua 
idade, seja qual for a sua profissão, suas atividades, seus hobbies. Mas isso é o que está 
desaparecendo também. Qual é a pergunta? 

Isto é o que foi chamado, também, pelo o Impessoal e por mim mesmo, no momento anterior à 
crucificação e da Ressurreição. O Cristo havia dito: "Ninguém pode entrar no Reino dos Céus, a 
menos que ele se torne como uma criança. ". Vocês não carregam nenhuma bagagem, nenhum 
corpo, a menos que alguns irmãos precisem do seu corpo e da consciência neste corpo, mas, de 
modo geral, trata-se de muito poucos irmãos e irmãs. Por isso, é bastante lógico. E lembrem-se do 
lado deslumbrante, e mesmo às vezes perturbador, destas manifestações orgânicas ou de sua 
consciência efêmera. Elas não vão pegar a estrada para a Eternidade e à Ressurreição não é possível. 

Nós ainda podemos perguntar. 
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Pergunta: tomar Ibiane ... 

E isso é o quê? 

Pergunta: o Ibiane é um suplemento contendo iodo, proposto com o krill e o óleo de coco. 

Ah sim, o krill falamos outras vezes sobre isso, eu me informei um pouco, sim. Então, qual é a 
pergunta? 

Pergunta: Podemos tomar Lévothyrox ao mesmo tempo que a Ibiane. 

   

Há o iodo, mas primeiro eu não sei, esse iodo, sob que forma ele é, então eu mal posso responder. 
Mas quando você toma um medicamento, qual é mesmo o nome dele? 

Pergunta: Lévothyrox. 

Eu não conheço, ele serve para quê? 

Pergunta: é para a tireoide. 

Ah sim, por isso, quando você ingere uma medicação para a tireoide, será que ele o impede de 
comer peixe ou frutos do mar? Não absolutamente não, então as funções não são as mesmas. Vocês 
têm lotes de minerais que lhes podem ser úteis neste período. Alguns de vocês conhecem muito 
bem, para aqueles que são terapeutas, como o cobre que age sobre a circulação, como o magnésio e 
o manganês, que vão agir sobre os espasmos do abdômen, em arritmias cardíacas também. Mas 
tudo isso, se vocês querem, não é de todo contraditório. Eu não sou médico, mas como vocês 
querem que, neste momento, se vocês tomam uma medicação para a tireoide, o que vocês fazem do 
iodo que vocês absorvem em produtos marinhos? E é sempre o mesmo. Sem contar aqueles de que 
tínhamos falado no outro dia, quando eu me informei sobre, como vocês chamam isso, os pequenos 
camarões? 

Pergunta: o krill 

Aí está, o krill. Há mesmo assim produtos que permitem a este corpo ser aliviado, por assim dizer, e 
permitem que a ação do Fogo Ígneo à altura das Portas que se faça de modo talvez mais fluido. Mas 
de qualquer maneira, é como para os medicamentos, como para os alimentos, como para as pessoas 
que vocês veem. Agora vocês sabem instantaneamente se é bom ou não é bom para vocês. Não é a 
dualidade, é simplesmente para seguir as linhas de menor resistência da Inteligência da Luz, e agora 
da Inteligência do Fogo Ígneo. Sem passar pelo mental, sem passar por um conhecimento, sem 
passar pela resposta do coração, ou a vibração do coração. Isso, eu diria, é uma forma de intuição 
direta. Vocês sabem. Vocês não sabem por que, mas vocês sabem que vocês sabem. É o mesmo para 
os alimentos, é o mesmo para os irmãos e as irmãs, que às vezes lhes parecem tóxicos, de uma 
forma ou de outra. 

Nunca foi dito para rejeitar ninguém, mas vocês sabem muito bem que, se o seu corpo o rejeita, 
falei, por exemplo, de alguns alimentos, seria necessário ser muito estúpido para continuar a 
absorver esse troço. Vocês veem o que eu quero dizer. Não é uma questão de intolerância, de 
alergia, de não digestão ou interferência entre esse produto e um outro produto. Seu corpo é 
inteligente, a Luz está nas células, o Fogo Ígneo percorre vocês, mesmo se vocês não o sintam, 
mesmo se vocês tenham a impressão de nada viver. E através disso, essa Inteligência da Luz sabe. 

Por exemplo, imaginem que vocês vão decidir encontrar tal pessoa que vocês conhecem, com quem 
tudo corre bem, e depois de repente vocês não querem mais. Não houve nenhuma troca de 
palavras, não houve nada, simplesmente vocês não querem mais. O que vocês fazem? Mais 
frequentemente vocês vão além da primeira informação que é a intuição direta, a famosa visão 
interior, a visão do coração, não apenas a visão etérica, mas a verdadeira clarividência que não 
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precisa de imagens, de palavras, de explicações. E isso vocês todos vivem, e muitas vezes o que 
acontece? Vocês vão ao encontro disso. Ah bah não, é alguém que eu conheço, de quem eu gosto, 
não é porque eu sinto enjoo dessa ideia de ir vê-lo que eu não vou vê-lo. E vocês verão que isso vai 
muito mal. 

Depois que vocês fazem isso uma dúzia de vezes, seja para a alimentação, para os encontros, para a 
sua saúde, pois bem vocês compreendem o mecanismo de que falo desde o início, vocês o verão em 
ação. É mais uma resposta vibracional como para os alimentos, como eu falava há dois anos, onde eu 
dizia, por exemplo: vocês vão a uma loja para comprar uma salada e, de repente, vocês estão diante 
da salada, vocês têm o coração que fecha e vocês voltam com um pepino. Este é o exemplo 
específico que eu tinha dado. E vocês têm o Coração de Fogo que se ativará ainda mais, é 
instantâneo. 

Isso exige de vocês uma vigilância. Não a vigilância comum, mas para ter, como dizer, todas as 
antenas ligadas no interior. Se vocês conectarem suas antenas no interior do coração, todas as 
antenas exteriores estão ativas e vocês não terão mais necessidade de passar pelo reconhecimento 
do Coração de Fogo, da resposta sim ou não, de um pêndulo ou de uma reflexão. Isso será 
instantâneo, mas isso vocês todos o vivem, mas vocês ainda não repararam tudo, vocês são mesmo 
pouco numerosos a terem reparado isso. 

Quantas vezes, por exemplo, vocês têm o hábito de dizer: bem, eu como a tal hora, porque eu devo 
comer a tal hora. E vocês se põem à mesa e vocês dizem, vocês não podem comer qualquer coisa. 
Por que vocês se forçam? É o mesmo entre marido e mulher, é o mesmo entre um irmão e uma 
irmã. Vocês não têm nenhuma explicação, mas respeitam o que lhes diz a Luz. Cada vez mais a Luz e 
o Fogo Ígneo chamam-nos a deixar a vida acontecer. Então, naturalmente, não é o caso de fazer isso 
ao volante, hein, a Luz não vai conduzir o seu veículo, mas a Luz conduz o seu corpo, Ela conduz até 
mesmo o seu efêmero agora. O que pode explicar, como eu disse, segundo as Portas, as subidas das 
emoções ou as manifestações orgânicas, às vezes de natureza muito violenta. É apenas um problema 
de posicionamento. Vocês viram, vocês já viveram algumas coisas que vocês viveram talvez todos os 
processos vibratórios, vocês podem ser liberados viventes, mas aí também necessita vocês aderirem 
a isso. E sempre a primeira intuição, a primeira coisa que emerge da consciência é a verdade, mesmo 
se isso contradiga seus hábitos, suas experiências, suas medidas com um pêndulo ou com não 
importa o quê. 

É aí onde vocês demonstram a vocês mesmos, será que vocês real e definitivamente têm confiança 
no que vocês são? Eu não estou falando sobre a confiança em vocês, eu não falo de confiança na 
história ou no cenário. Mas vocês estão prontos, como o Cristo, dizendo esta frase: "Pai eu entrego o 
meu Espírito em suas mãos", "E eis que faço novas todas as coisas". O que tinha sido dito por Bença 
Deunov. Ele descreveu a irrupção da Luz no fim dos tempos e que o advento da nova raça com uma 
mudança total de paradigma, mas ele jamais disse que isso concernia ao conjunto da humanidade 
nem a todos os humanos ao mesmo tempo. Vocês sabem muito bem, nós temos insistido 
suficientemente nisso. 

Sejam quais forem suas manifestações, confiem em si mesmos, em sua experiência, em suas 
energias, em sua consciência, mesmo a mais expandida possível, ou então decidem realmente 
confiar na Vida, isto é, no Amor? O Amor, que eu devo lembrar é incondicional e não dependente de 
nenhuma vontade ou nenhuma satisfação seja qual for neste mundo. Ou até mesmo a satisfação 
espiritual. É isso mesmo, esta dissociação e esta fusão, que se está vivendo neste momento mesmo. 

Outra pergunta.  

                                                                 

Pergunta: Vocês propuseram ver os elementos de nossas vidas e atravessá-los. Neste contexto, 
você pode falar sobre confiança ? 
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A confiança não é algo que você vai decidir nesse nível. A confiança na Luz, no Amor, é aceitar que de 
qualquer maneira, o que quer que você faça, o que quer que deva acontecer, acontecerá, o que quer 
que você faça, o que não deve acontecer não vai acontecer. "Pai, em suas mãos deposito o meu 
Espírito." E eu não vou voltar em parábolas e em metáforas que temos dados à medida em que, 
efetivamente tomadas nas citações dos Evangelhos e do Antigo Testamento, não porque a história 
era verdadeira, mas porque essas frases são portadoras de um significado muito além do símbolo. 
Isso quer dizer que tudo o que acontece em sua vida hoje, seja qual for a sua idade, aconteça o que 
acontecer, só está aí para mostrar-lhes: Eu sou a Luz ou eu sou ainda outra coisa (pessoa, história, 
corpo, etc. ...)? 

Vocês não podem fingir a Alegria e a felicidade eterna, pois isso não foi visto e como eu disse, 
atravessado. Atravessar uma dor não é parar por aí para tentar se opor a ela, não é parar por aí para 
tentar compreendê-la, é apenas vivê-la com a acuidade máxima, aceitar ser esse espectador que 
olha para o seu personagem representar na cena sabendo que nada disso é verdadeiro. Sabendo-o, 
mas vivendo-o, porque se não for vivido, é inútil. Mas eu lhes asseguro, o Apelo de Maria, vocês o 
vivem todos, sem exceção. Nenhuma consciência poderá escapar disso, humana, animal, vegetal. 
Portanto, o conselho é, eu diria: o Amor à frente. Não o amor que eu projeto para me proteger de 
qualquer coisa, não a consciência que vai se projetar, mas viver o que é para viver como na verdade, 
eu diria, uma experiência iniciática que desaguará no mesmo objetivo: fazê-los viver a Ressurreição 
tão facilmente quanto possível do mundo. 

Podemos dizer, por analogia, que as dores, as manifestações de consciência que vocês têm neste 
momento não são nada mais do que a crucificação da pessoa. É por isso que sempre conectamos, 
nós e muitos outros, a noção da crucificação com a noção de ressurreição. É o que vocês vivem neste 
momento. Vocês são capazes de dizer: "Pai, que a tua vontade se faça e não a minha", quer a vida se 
faça não a minha pequena pessoa. Minha pequena pessoa ela é necessária quando há tarefas a 
fazer, quando é preciso ir de um lugar para outro, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá. Mas o 
mecanismo está em jogo em todas as suas perguntas aqui no corpo e que está acontecendo neste 
momento, é só isso. Isso é mais de que a confiança na Luz, é a aceitação plena e inteira de sua 
eternidade. Mas não aceitá-la intelectualmente, não torná-lo um fazer disso um objeto de fé ou de 
crença novamente, mas viver a realidade deste processo. 

Quando vocês tiverem vivido, depois, quaisquer que sejam as manifestações, mesmo se sua pessoa 
chama a aliviar as manifestações, vocês não estão mais concernidos como consciência. Esta é a 
melhor maneira de todas, se eu posso dizer da Infinita Presença e do Absoluto. Vocês estão nisso, 
através de seus sinais e sintomas, a demonstração mais bem sucedida deste Face-a-Face final, como 
disse Anael, que termina no nível coletivo e individual. Vocês já viveram vários Face-a-Face, várias 
reversões iniciadas pelo arcanjo Uriel por exemplo, a passagem da garganta, a passagem das Portas.  

Ora, tudo isso é finalizado, tudo o que restava para ser finalizado. Mantenha a sua casa limpa, pois 
ele virá como um ladrão na noite. É isso, manter a sua casa limpa, não é buscar o menor grão de 
poeira é manter essa vigilância de consciência, esta acuidade da consciência, que foi nomeada as 
Estrelas Clareza e a Precisão, por exemplo, também Profundidade e Visão. É para ver com lucidez as 
coisas, não para julgá-las, não rotulá-las, nem para se opor a elas, mas para encontrar exatamente o 
que acontece como um mecanismo na interface de consciência com o corpo de Existência. Isso é o 
que lhes dá, neste momento, todas as ferramentas em vocês para vê-lo. 

É por isso que, além do mais, que aqueles de vocês que foram chamados por Maria ou por uma das 
Estrelas já há muitos anos, e até mesmo aqueles de vocês que ouvem vozes, muitas vezes vocês vão 
ouvir ou perceber "Não tenha medo." Porque o medo face ao desconhecido, é a reação inata de 
cada irmão e de cada irmã, mesmo vivendo o Si, quando há um elemento de surpresa. Então vocês 
devem se aclimatar, por assim dizer, com todas as surpresas que acontecem em suas vidas e em seus 
corpos no momento atual. Mais uma vez, isso não quer dizer não fazer nada ou negligenciar, isso 
quer dizer ver de outra forma e atravessar as coisas de forma diferente. Isso mostra a vocês mesmos 
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ao mesmo tempo os mecanismos, as passagens de um para outro do Eterno ao efêmero, mas 
também permite apreciar a sua exata localização. 

Não se esqueçam de que existem cinco etapas no Choque da humanidade coletiva, mas cinco etapas 
também em vocês, em cada um de vocês, encarnados. Quer vocês vivam o Si, ou vocês vivam alguma 
vibração, alguma energia ou sejam liberados viventes nada muda nesse caso. Vocês estão, eu diria, 
no check-up final da crucificação e da Liberação final ou da Ressurreição, chamem-lhe como quiser. 

E toda a diferença, se se toma por exemplo a tristeza que tomamos: há uma tristeza que chega, 
vocês buscam anexá-la a um evento, vocês buscam lutar contra, vocês buscam uma ajuda? Ou vocês 
aceitam que não há nada para compreender, nada para explicar, mas simplesmente viver o que é 
dado a viver. Neste mecanismo já, vocês estão o mais próximo da intuição do mecanismo do 
efêmero ao Eterno e de sua experiência. É isto o que se deve ver são as engrenagens de alguma 
forma, que se coordenam umas com as outras. Se vocês adotam esta atitude do mental, do Espírito e 
da consciência, vocês vão constatar que a ajuda, ela vem espontaneamente. 

Vocês vão ter por exemplo, uma dor no fígado e vocês vão, mesmo sem perguntar, ter Li Shen que 
vem tratá-los. Vocês vão ter as mãos que irão se impor sobre vocês. Esta é a toda a diferença entre a 
ação exterior e ação interior, que não é mais uma reação, mas que é o estabelecimento no coração 
do ser, que foi chamado o Coração do Coração, ou a Coroa radiante, se vocês preferem, ou o Fogo 
vibral. É a mesma coisa, estas são apenas palavras. 

Mantenham o que lhes resta do mental, de relacional, para fazer o que a vida os obriga a fazer, se 
posso dizer. Quer criar um filho, ou ir ao trabalho na parte da manhã, ou meditar todos os dias, não 
muda nada. Vocês estão cada um, e repito-o, hoje, exatamente na idade, na situação - financeira, 
amorosa, social - o mais ideal para vocês, não para encontrar uma satisfação neste mundo, mas para 
reconhecer-se de maneira definitiva na Eternidade que vocês são. E de modo um pouco antecipado 
em relação ao Apelo de Maria e à verdadeira crucificação e Ressurreição. 

Lembrem-se, a Luz não se encontra no que brilha neste mundo, a Luz não se encontra na iluminação 
que vocês colocam sobre o seu carma ou vidas passadas. Isso concerne à pessoa, todas as histórias 
dizem respeito a pessoas. Mas vocês, mesmo se vocês não o vivem, vocês não têm qualquer história, 
nem a sua nem qualquer outra. Mas, claro, é inútil aderir, se vocês ainda não vivem. Mas façam a 
pergunta sobre isso porque como vocês sabem, durante a estase, vocês não serão nada neste 
mundo, nem este corpo, nem esta vida, nem seus amores, nem suas posses, ou qualquer coisa 
conhecida. E aqueles que têm a chance de desaparecer agora, não pelo chamado da Luz em certos 
momentos, mas que caem em síncope, que caem nas maçãs, que têm a pele que formam 
vermelhidão, vão além da aparência. 

É claro que é preciso talvez tratar da aparência, mas além da aparência, é para vocês o que é para 
viver e que lhes mostra, desde o momento em que vocês deslocam a sua atenção nos sintomas ou 
nas emoções que se manifestam, não para recusá-las hein, mas verdadeiramente para atravessá-las, 
como eu disse, então vocês verão o que vocês são. Algo que não é nem a consciência, nem uma 
forma, nem a uma origem galáctica, nem uma linhagem, ou qualquer coisa reconhecível: isso é o que 
Bidi chamava o Desconhecido. É toda a preparação que foi conduzida antes de Bidi por Ma Ananda 
Moyi, essencialmente, Irmão K e o bem amado Sri Aurobindo. Eles lançaram as bases. Um Amigo, 
deu-lhe as ferramentas técnicas, por assim dizer, através dos diferentes iogas, para aproximá-los sem 
dor e na alegria, de sua crucificação. Falta-lhes prestar atenção não somente no guardião do limiar 
em face, mas a sua própria finitude, a nossa própria finitude em uma forma - sou pó e vou voltar ao 
pó -, e permanecer vivo. 

É isso o que se encena neste momento no palco do seu teatro pessoal. Pode-se dizer é a última cena 
do último ato. Logo vai ser a hora do lembrete para saudá-los a si mesmos, com honra e respeito, 
sem nenhuma culpa, sem qualquer medo, e render graças realmente a si mesmos, aos sofrimentos 
como à Eternidade, e mesmo ao próprio confinamento. Lembrem-se, nós falamos a última vez sobre 
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a virtude do perdão. Porque reconduzir o seu espírito às mãos da Fonte, é remeter também a cada 
um, como a si mesmos, todos os erros e todas as experiências, porque elas lhes vão conduzir a todos, 
sem qualquer exceção, aí onde vocês estão hoje. Tanto os bons como os maus, foram apenas 
pretextos, uma vez que tudo isso não existe. E de tornar-se o Cristo, tornar-se viventes. Tornar-se 
novamente viventes. 

Então, outra pergunta. 

Pergunta: fala-se da potência e do poder da intenção. Será uma ilusão, sob o olhar da Inteligência 
da Luz, ou algo bem real dentro da ilusão deste mundo ? 

É bem real enquanto você é uma pessoa, isto é, enquanto você permanece inscrito em uma história 
ou em um carma, ou seja, enquanto a alma existe e está voltada para a matéria. Mas que desaparece 
totalmente. O sofrimento, a intenção, os poderes, as encenações, o papai, a mamãe, as crianças, 
minha alma gêmea, a minha chama gêmea, a minha mônada, tudo isso é encenação. E desde que 
vocês vivam na consciência, por assim dizer, o desaparecimento da própria consciência, vocês não 
podem mais ser enganados. Vocês podem ser afetados por uma dor, é claro, por um acidente e por 
uma perda, mas mesmo isso, vocês o veem como um jogo. Vocês estão totalmente vivos, mas vocês 
não são esse personagem. É claro que esse personagem permanece, com as suas necessidades, com 
as suas posses, com suas ocupações, mas nós sabemos que isso é o teatro. 

Então, sim, não somente a Luz ilumina tudo, mas o Fogo Ígneo queima tudo. Tudo o que não é 
verdadeiro, tudo o que só faz ir embora, tudo o que era poeira e que retorna à poeira. Como vocês 
querem viver então, o êxtase da Ressurreição, se vocês não depositaram todos os seus fardos, e se 
vocês não aceitaram, por assim dizer, a primazia da eternidade do Espírito sobre a matéria. Mais 
uma vez, eu não disse que se deve rejeitar a matéria, hein. Ela estará presente, vocês o sabem, por 
ainda algum tempo depois do Apelo de Maria. Ora vocês não podem rejeitar nada deste mundo, 
porque se vocês rejeitam o que quer que seja deste mundo, vocês se colocam em oposição e em 
confrontação. 

Então é claro que eu sei muito bem, eu falei sobre isso também quando eu estava encarnado, do 
poder da intenção, mas que esse poder da intenção não esteja ligado a uma posse qualquer que seja 
ela, mas muito mais a uma liberação em curso. Então, se a sua intenção se coloca sobre a dor, se sua 
intenção se coloca sobre o ressentimento, como vocês querem viver o perdão, como vocês querem 
viver a resolução pelo estado de Graça do Fogo Ígneo em vocês? Na época, eu dizia que vocês não 
podiam mais ter as nádegas entre duas cadeiras porque nós havíamos retirado as cadeiras, que 
vocês não podiam mais ter mão no frasco de amendoins porque não há nem frasco, nem mão, ou 
amendoins. Mas é inútil acreditar, é necessário vivê-lo, para aqueles que não foram liberados 
viventes. 

Todos vocês o viverão, de qualquer forma, contentes ou não, no momento do Apelo de Maria. Mas 
se vocês têm a capacidade, e se a Vida lhes oferece isso é maravilhoso, seja qual for a dor e qualquer 
que seja o lado intolerável. Mas é sempre doloroso e insuportável para a pessoa, não para o que 
vocês são. Então, se vocês são afetados é porque a Luz, a sua Inteligência, o Fogo Ígneo, o Fogo 
vibral, as Presenças, os povos da natureza, convidam-nos sempre mais a ser o que vocês são e não o 
que vocês representam através de seu corpo, de seus afetos, de suas emoções que são bem reais, 
que é preciso trabalhar. Não no sentido de trabalhar sobre suas emoções, mas que é preciso labutar. 
Se vocês dirigem o seu carro, não é porque a Luz está aí ou que vocês estão crucificados que o carro, 
ele vai se dirigir sozinho. 

Mas atenção ao que vocês direcionam a sua intenção, sua atenção e o poder da intenção. Lembrem-
se, que isso faz parte também da terminologia que nós tínhamos chamado desde algum tempo, o 
Feminino Sagrado, a co-criação consciente. Para o que ela está dirigida? Apenas em direção à cura 
deste corpo ou a cura de uma relação, ou em direção à evidência de sua eternidade? Faz toda a 
diferença viver neste momento, para a mesma dor, para a mesma prova ou para a mesma alegria. 
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Tudo isto é destinado a mostrar-lhes a cena de teatro por inteiro, e mostrar-lhes que esta cena de 
teatro, vocês não são nem mesmo o espectador dela. É isso o que está se desenhando e se 
especificando em vocês, como o passar dos dias que se passam em suas vidas sobre esta Terra. 

Então, é claro, alguns de vocês podem ajudar-se pelo Si, pela vibração que é a consciência, vocês o 
sabem, alguns podem ter necessidade de tomar medicamentos de verdade, mas o importante não é 
tudo isso. É pacificar, de alguma forma, tudo o que ainda possa formar uma tela. É a crucificação e a 
Ressurreição. Não são mais as passagens das Portas, como antes, não são mais as reversões, tudo 
isso está feito. Mesmo se vocês ainda não o tenham vivido, vocês o viverão antes ou durante os três 
dias, ou depois. 

Outra pergunta. 

Pergunta: O que é Deus ? 

Yaldébaoth, o Arconte supremo. Mas isso, eu já falei durante horas e horas sobre ele. Não há outro 
deus além de você. O mundo é você. Nenhum sistema solar existe para aquele que é o Parabrahman, 
mas todos os mundos existem para aqueles que são submissos, para aquele que também está livre 
no seio de dimensões mais elevadas. Mas, novamente, Bidi, na época, talvez tenha encontrado as 
palavras para alguns de vocês, para agitá-los. Para outros, ele não encontrou, pois alguns irmãos e 
irmãs estavam com muito medo. E, depois, alguns irmãos e irmãs consideram a Liberdade como 
sendo o fato de estar na matéria. Lembrem-se que para o Amor, que para o vibral para a Inteligência 
da Luz, só conta a sua verdade. E a sua verdade, depende unicamente daí onde vocês estão. A única 
coisa que é imutável, é o Amor. Mesmo a experiência da consciência não é imutável. Mas mesmo se 
vocês não vivem nada de todas essas coisas, não se preocupem, hein, no Apelo de Maria ninguém 
poderá passar através, absolutamente ninguém. 

Assim, Deus, o que chamamos Deus, é claro sobre a aceitação é diferente para cada um, mas sobre o 
plano puramente histórico, aquele que foi nomeado Deus ou Yaveh, não é ninguém mais do que 
Yaldébaoth, ou seja, o Arconte supremo, autoridade à qual vocês devem se submeter. Nós nunca 
lhes pedimos para submeter-se a quem quer que fosse ou ao que quer que fosse. Exceto a quê? À 
Vida, à Graça, porque é isso o que vocês são, mas todo o resto vocês não são. São apenas papéis de 
composição, e Deus também é um papel de composição. Deus os quer ignorantes ou submissos, 
dependentes de uma autoridade exterior: o sacerdote, o padre, o imã, o rabino, o dalailama, etc., 
etc. Como vocês querem ser livres dentro disso, contanto que vocês não tenham vivido que não há 
nada mais do que vocês? 

Claro, isso não aniquila todas as relações e todo o amor recíproco que pode se portar entre cada 
deus que vocês são, mas o Deus histórico, não há Deus. Então, às vezes dizemos "os deuses", mas, 
novamente, este é um erro de avaliação do ponto de vista pessoal, dos pobres irmãos e irmãs 
confinados e que perceberam esse objetivo ou esta submissão a Deus, esta adesão à fé, às crenças. 
Mas quando vocês vivem a experiência da consciência e o desaparecimento da consciência, vocês 
não podem mais ser enganados por essas palavras. Não há nenhuma autoridade, não há nenhuma 
hierarquia, não há nenhum mestre, há apenas a Vida. E eu já lhes disse, não há nem mesmo 
dimensões, embora a Libertação, que se joga no nível das pessoas seja muito real para aqueles que a 
vivem, e também os encarceramentos. 

Mas lembrem-se que aí onde vocês estão, vocês perderam o fio de Ariadne que os religava ao 
Espírito, é isso o que foi concedido em vocês. Vocês têm em vocês, eu diria, o combate entre o 
Espírito e a matéria, não como uma oposição, mas como uma síntese e o que foi chamado uma 
transubstanciação, ou uma metamorfose, ou o nascimento da borboleta. Mas vocês não podem mais 
ser, como eu já lhes disse, uma lagarta com asas; isso acabou, totalmente terminado. Mas vocês são 
livres, então, se vocês estiverem submissos a crenças, se vocês ainda creem em carma, se vocês 
ainda acreditam em vidas passadas, mesmo que estas memórias estejam ativas em vocês, bem, 
então vocês serão submetidos a isso. 
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Vocês querem realmente ser livres, de toda forma, de toda a história? Vocês querem viver a 
beatitude eterna que vocês são? Ou vocês ainda correm atrás de momentos de plenitude e de 
momentos de sofrimento? Cabe apenas a vocês, especialmente nestes tempos especiais que são 
ainda mais, como eu disse, os tempos reduzidos. Este é o momento da conclusão, é o momento do 
cumprimento, vocês estão plenamente dentro do Juramento e da Promessa. Esta é a Ressurreição, 
não tenho termo melhor para lhes dar. 

Então, Deus não é nada, é um amendoim, como você (no seio da pessoa). O problema do 
confinamento, e nós todos o vivemos em nossas vidas passadas, dentro desta pessoa e deste 
confinamento é que sempre houve uma autoridade externa, há sempre algo que está em outro lugar 
que é invisível, mas que controla e que dirige. Há sempre o além, há sempre o mistério da morte. 
Mas hoje, vocês vivem o mistério da Ressurreição que porá fim ao mistério da morte porque nunca 
houve nascimento e nunca houve uma morte. Mas esse é o ponto de vista daquele que percebeu 
que não há consciência, não daquele que está inscrito no seio da pessoa e que considera que a 
liberdade é ter uma forma. Essa liberdade, e esse posicionamento, é bastante respeitável. Não é nem 
superior nem melhor, é simplesmente a liberdade da consciência. Mas mesmo a liberdade da 
consciência, finalmente, em algum lugar, é uma ausência de liberdade. É uma liberdade de jogo, uma 
liberdade de forma, uma liberdade de dimensão, uma liberdade de experiência. 

E há irmãos e irmãs que têm necessidade de viver ainda muitas e muitas experiências, antes de 
aperceber-se real e concretamente que isso é apenas um jogo. Mesmo a criação de mundos pelos 
Mestres geneticistas é apenas um jogo. E este jogo não está no objetivo do jogador é simplesmente 
um jogo da Vida. Será feito a cada um exatamente de acordo com a sua fé, e eu acrescentei na 
última vez: de acordo com sua experiência. Devemos ... então na época, antes dos Casamentos 
Celestes, o Arcanjo Anael havia apresentado muito longamente o Abandono à Luz, que é totalmente 
contrário a um processo espiritual que se vai imaginar progredir, purificar-se, bonificar-se com o 
tempo, remover os seus carmas, orar, meditar, encontrar o Si, viver o Si. E em algum momento, tudo 
isso também para, mas a sua liberdade, a sua liberação, deve imperativamente passar por essa 
crucificação e essa ressurreição final. Final de final, hein, não há mais outra finalidade depois. 
Permitir-lhes ver a Verdade e ser a Verdade. 

Mas você é livre para adorar a Deus, para adorar o que vocês quiserem ou acreditar no que 
quiserem. Desde a descida do Espírito Santo, a primeira descida do Espírito Santo em 1984, até este 
dia, tudo o que foi realizado no processo de liberação da Terra tinha apenas como objetivo lembrar-
lhes quem vocês são. Não como uma memória, não como algo que está em uma vida após a morte 
ou mesmo no corpo de Existência do Sol, mas que sempre esteve aí. É isto o que é pra se viver. Então 
vocês não podem estar permanentemente ocupados pelo palco do teatro, desempenhar um papel, 
interpretando um personagem e viver ao mesmo tempo a Verdade. É por isso que o Apelo de Maria, 
para cada irmão e irmã, e cada consciência presente nesta Terra, viverá isso, para lembrar-lhes o que 
vocês são realmente, independentemente de qualquer tempo, de qualquer espaço, de qualquer 
forma, de qualquer história e de qualquer dimensão. 

Mas eu não lhes peço que acreditem em mim, pelo menos, isso não serviria de nada. Mas eu insisto 
no fato de que os mecanismos que são vividos agora, desde o início deste ano, mas de maneira 
muito, muito intensa, uma vez lá, vamos dizer desde o dia de Todos os Santos deste ano, e para 
alguns desde o início de setembro, é crucial, por assim dizer. Vocês enfrentam o que vocês criaram. 
Não os Arcontes com o confinamento, mas o que vocês criaram consciente ou inconscientemente 
como realidade neste mundo. E não há carma que se segure aí dentro, não há falta de 
responsabilidade. Vocês não são responsáveis pelo confinamento, mas hoje vocês não são 
responsáveis nem mesmo pelos sofrimentos do seu corpo ou do que quer que seja, mas vocês têm aí 
a responsabilidade de ser quem vocês são. Não em função da história, não em função das 
experiências mesmo as mais fabulosas que vocês tenham vivido, mas apenas em função do instante 
presente, isto é, que não depende de qualquer história ou qualquer fim do mundo ou de qualquer 
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fim dos tempos. 

Vocês estão totalmente presentes a si mesmos, o que quer que lhes aconteça e o que quer que 
aconteça com este corpo como com esta Terra? E por isso efetivamente, é preciso tudo remeter nas 
mãos do Espírito, do Pai, da Fonte, e mesmo se você quiser chamá-lo Deus. Mas a vibração "Deus" é 
uma vibração que foi profundamente equivocada se posso dizer, mesmo não alterada aí. Contanto 
que vocês não se tenham reconhecido como mestres supremos, não de sua vida, mas de todos os 
universos, porque eles estão em vocês, vocês não veem a verdade. Vocês veem com uma tela ou um 
filtro interposto. 

Então, é claro, como já disse e repito mais uma vez, algumas histórias foram mais propícias para 
fazê-los encontrar a si mesmos: os chacras, as Portas, as Estrelas, as Coroas, os contatos quaisquer 
que sejam. Porque era melhor jogar esse jogo do que jogar o jogo da pessoa, porque o jogo da 
pessoa não os leva a nenhuma solução. Então, como eu disse quando eu expliquei, não a tanto 
tempo assim, as últimas vezes, como se deu este processo, se posso dizer, da libertação dos mundos, 
é o mesmo para a liberação de seus sentimentos de ser uma pessoa, uma imagem, um corpo e uma 
forma. Não é questão de rejeitar a sua forma ou rejeitar a sua história, mas de transcender tudo isso 
tendo uma verdadeira visão do que vocês são, e não projetada através de suas experiências, sejam 
elas as mais místicas, sejam elas através até mesmo da revelação de suas linhagens ou de sua origem 
estelar, ou mesmo a experiência da Coroa radiante do coração. 

Propusemos jogos, cenas teatrais, histórias que eram mais provável para torná-lo mais perto da 
verdade, mas, como sempre dissemos, e agora mais do que nunca, é que você pode dar o último 
passo, ou, pelo menos, a ilusão de um último passo. Ninguém mais pode fazer isso por você. E aí, 
tem que ver também, não com a intenção, mas com a atenção. Qual é a atenção que você dá a sua 
pessoa, o que é a atenção que você dá para a eternidade, e não como uma pesquisa, não como uma 
progressão, mas como uma verdade essencial? 

Outra pergunta. 

Este é o momento da pausa. 

Então, eu vou dar uma pequena pausa para mim também, aliás. Eu não os saúdo pois nós nos iremos 
ver novamente em pouco tempo para continuar esta troca. Eu lhes transmito todo o meu Amor para 
a sua pausa e seu gosto. Até logo. 

*** 

Tradução do Francês: Josiane Oliveira 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/28/o-m-aivanhov-qr-partie-1-novembre-2016/ 
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O.M. AÏVANHOV - Q&R - Novembro de 2016 - Parte 2 

Bem caros amigos nós podemos continuar a discorrer sobre suas questões, sobre suas interrogações, 
e saibam que se nós não tivermos tempo agora, eu voltarei, é claro, a vê-los no encerramento, a fim 
de continuar a responder seus questionamentos. Nós falamos muito de seu corpo durante a primeira 
parte, nós vamos agora ver o que há como questões. Então eu o escuto, caro amigo. 

Questão:  há perfumes de flores ou frutas que podem ajudar para entrar em contato com os povos 
da natureza, em particular os elfos ? 

Eu creio que já foi comunicado que os cristais permitem estabelecer uma afinidade vibratória, se eu 
posso dizer, com os povos da natureza. Eu sei também que Eriane falou das diferentes folhas de 
árvores. É claro, as essências desempenham um papel privilegiado de contato. Então é claro, eu não 
posso definir as flores, ou os aromas, ou os perfumes que são os mais aptos, porque esse não é meu 
domínio, mas da mesma maneira que existem os cristais, da mesma maneira que quando vocês 
visitam os elfos, aí na borda de sua vila, onde quer que seja, é pedido uma oferenda, quer dizer em 
geral um vegetal, um mineral ou o que passar pela sua cabeça, é a noção de “levar um presente”.  Os 
elfos são muito sensíveis aos presentes e os gnomos, isso você sabe são muito sensíveis a certas 
formas de alimentos, muito duros, isso você sabe eles disseram.  Mas é evidente que podemos 
também favorecer, se eu posso dizer, o reencontro com os povos da natureza em particular com as 
essências de flores e de algumas plantas que são chamadas, eu acredito de óleos essenciais. 

Mas permitam-me suspender a resposta a esta questão porque eu não tenho elementos em meu 
conhecimento. É claro, existem os odores os perfumes e os óleos essenciais que são representantes. 
Por exemplo, vocês sabem que podem muito bem ativar os circuitos específicos no nível das Portas e 
das Estrelas através de certos óleos essenciais, porque cada óleo essencial tem efeitos específicos. É 
claro que são conhecidos de todos, a lavanda por exemplo é uma... um óleo essencial de lavanda vai 
lavar, limpar as escórias, as impurezas, as zonas de sombra.  Cada óleo essencial...um outro exemplo, 
o eucalipto que aumenta a respiração, que permite respirar livremente, tudo isso que está ligado a 
circulação do ar e da energia, etc etc.. 

Então pode-se muito bem imaginar que os povos da natureza são sensíveis efetivamente a alguns 
perfumes, a algumas essências, mas eu não tenho conhecimento. Sejam gentis de me perguntar isso 
quando de minha vinda daqui alguns dias e eu terei as explicações, em todo caso pelos diferentes 
povos da natureza que vocês reencontram, quais são as essências ou as flores que são as mais 
adaptadas, e eu lhes direi isso no fim de nossas conversações com o  Impessoal. 

Então eu escuto a questão seguinte. 

Questão:  você poderia trazer esclarecimentos sobre a frase: “Aquele a quem muito foi dado muito 
será pedido” ? 

Sim aqueles a quem muito foi dado, são as graças da Luz. Foi pedido agir, viver, isso aconteceu para 
os irmãos e as irmãs que se abriram de uma maneira ou de outra desde uns trinta anos. Porque o 
que é importante, você sabe, com o Amor, com a Luz, com a Verdade, é a noção de comunhão e de 
compartilhar. As relações como você têm entre você com os povos da natureza abrem em vocês 
alguns canais sutis se eu posso dizer, que lhe dá a comunicar de maneira muito mais evidente. Então 
é claro que é alguma coisa que existe, mas dar mais esclarecimentos isso me parece... repita a 
questão por favor. 

Questão: Você poderia trazer esclarecimentos sobre a frase: “Aqueles a quem muito foi dado, 
muito será pedido” ? 

Sim, esse foi o caso durante todo este período que passou durante uma geração e de uma maneira 
cada vez mais importante. É muito simples para compreender:  quando vocês recebem a Luz, que 
isso seja o Espírito Santo por exemplo, com a descida do Espírito Santo e da tripla radiação de Luz em 
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suas estruturas, isso abre as Portas isso abre os chacras, isso ativa os circuitos, as Portas, as Estrelas 
que vocês conhecem ou que vocês vivem, mas a partir desse momento vocês sabem muito bem que 
a Luz é um dom. Então quando vocês recebem a Luz, seu único objetivo não pela vontade, mas pelo 
estado de ser, é permitir a esta Luz não ser retida por vocês mesmos. Quanto mais vocês dão mais 
vocês recebem -  eu não falo de suas notas de dinheiro, é claro, porque vocês podem sempre dar, 
mas vocês não receberão no entanto, mas, todavia desde o instante em que você recebeu a Luz, 
vocês sabem que há  numerosos caminhos possíveis: seja vocês se alimentam da Luz e 
vocês procuram sempre mais, seja vocês se alimentando num primeiro momento da Luz, após vocês 
tomam consciência de que vocês são Luz e a Luz emana de vocês. 

Quando se diz “dado e será muito pedido”  é que haverá também numerosos chamados, aqueles que 
estão marcados na  fronte,  mas haverá muitos eleitos. Eu não gosto muito desta terminologia 
porque não é uma questão de eleição propriamente falando mas de Liberação, o que não é de tudo a 
mesma coisa e nesta noção de  eleitos ou de chamados há sempre uma noção, sobretudo, para as 
pessoas, de elitismo, aqueles que vivem isso e aqueles que não vivem. Vocês sabem que seu papel, 
para aqueles que viveram as vibrações, já foi muito importante por que vocês ancoraram a Luz, é 
isso que lhes foi pedido pela Luz. A grande armadilha é receber a Luz e guardá-la para si, quer dizer 
de se confinar nessa necessidade de Luz exterior, que evita de ver a si mesmo e que sobretudo não 
permite ser Luz, mas simplesmente receber a Luz. 

Então acolher a Luz é a primeira etapa. Por exemplo, antes dos Casamentos Celestes havia um 
mantra que lhes foi dado que era: “Eu acolho a Luz de Cristo em Unidade e em Verdade” com as 
mãos colocadas em certos lugares. Isso foi destinado a preenchê-los efetivamente de Luz, de 
vibrações e começar um trabalho de abertura, se eu posso dizer, na consciência eterna. Mas depois, 
o único sentido de serviço é o compartilhar a Graça, o compartilhar a Luz, porque quanto mais vocês 
dão mais vocês recebem e quanto mais vocês guardam tanto menos vocês receberão e haverá mais 
inconvenientes. Esta frase está diretamente ligada a isso. Mas o período que se decorre agora desde 
esses trinta últimos anos, não é específico a este período. Simplesmente durante o ano em que se 
desenvolveu a atribuição vibral é claro, nós temos esclarecido alguns aspectos dos funcionamentos 
em relação a alguns irmãos e irmãs que recebem a Luz real e concretamente, mas de alguma forma a 
guardam para eles e não redistribuem. 

Lembrem-se que distribuir a Luz não é um ato de vontade, é um estado de ser onde vocês se tornam 
transparentes, e humildes, e pequeno, e vocês deixam a Luz os preencher  totalmente, vocês  se 
identificam enquanto Luz pela Coroa radiante do coração e pelo Coração do Coração e depois a 
emanação de Luz se faz independentemente de toda a vontade e de toda a intenção, se eu posso 
dizer.  Então sim, a Luz que chama vocês, ela lhe pede muito, mas ela respeita sua liberdade e é 
desta liberdade que decorreu a atribuição vibral e sua localização de consciência. Eis o que eu posso 
dizer. 

Então na medida que vocês dão, que vocês se dão, o princípio é dar a Vida, em seguida vocês se dão 
vocês mesmos a Vida: “Pai, que sua vontade se faça e não a minha”.  Desde o instante em que vocês 
entram nessa verdadeira humildade, nesta verdadeira transparência real e concreta, a Verdade pode 
emanar de vocês.  Ela não emana necessariamente pelas palavras, ela emana por sua conduta, ela 
emana espontaneamente de vocês através do que vocês são, quer dizer desde o Coração do 
Coração.  E aí, não há mais necessidade de intenção em qualquer relação que seja, com vocês 
mesmos ou com um irmão ou uma irmã, como com os povos da natureza. Se vocês são espontâneos, 
se vocês estão no imediato, se vocês estão no instante presente, a Luz só pode se escoar por toda a 
parte. 

Em direção a vocês e para fora de vocês porque, como vocês sabem e como vocês vivem talvez todos 
os outros irmãos e irmãs que vocês veem, sem nenhuma exceção, tudo como os mundos, tudo como 
os planetas, tudo como as estrelas, tudo como as dimensões, estão evidentemente inscritos em 
vocês, desde que vocês cruzem ou desde que vocês estejam instalados no Coração do Coração. Quer 
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dizer quando vocês têm consciência, de alguma forma, do ato da dissolução do Si por ele mesmo, 
quer dizer quando você não tem mais o Si, mas vocês deixam a Vida viver vocês, quer dizer, quando 
viver a Graça permanentemente. 

Viver a Graça permanentemente não é jamais uma intenção é o momento em que não há mais 
separação entre o que vocês consideram como vocês nesta forma ou vocês além da forma e o resto 
de todos os universos. O inimigo é então amado tanto quanto o amigo. Aliás isso não quer dizer mais 
nada, o inimigo, há um tal Amor que emana de vocês e uma tal Graça que o que quer que seja visto, 
o que quer que seja que pode eventualmente perturbar vocês, existe sempre como eu disse, o Amor 
que está à frente, e então o perdão. Esse perdão que vocês dão ao outro vocês o recebem vocês 
mesmo é claro, e vocês percebem nesse momento que finalmente não há dentro nem fora e que 
tudo é Um, efetivamente e concretamente. Daí decorre a Alegria, daí decorre a Graça e daí decorre o 
dom. 

Esse dom não é uma intenção de dar, mas um estado de dom que emana espontaneamente, desde 
que vocês estejam reconhecidos na Luz, que vocês percebem receber do exterior, que vocês 
percebem receber pelas Presenças que descem no canal Mariano, ou através dos povos da natureza. 
É o momento em que mais nada pode ser separado ou dividido em vocês. É nesse momento que 
vocês descobrem o que é a Liberdade e a Liberação. 

Então quando vocês recebem a Luz, muito foi dado a vocês e para aqueles a quem foi muito dado 
será pedido muito, não por nós, não por uma autoridade exterior, mas pela  própria Inteligência da 
Luz, de poder se identificar enquanto fonte de Luz que não está numa hipotética dimensão nem 
mesmo no nível de Sirius, do Sol ou da Fonte. Mas é o momento onde vocês conscientizam que tudo 
já está aí e que o tempo não existe, o espaço não existe, mesmo que esse corpo e a consciência 
limitada estejam inscritos num tempo e num espaço determinado, é claro, mas sua consciência não é 
mais prisioneira ou sujeita a qualquer regra de funcionamento, qualquer que seja. 

Vocês respeitam é claro as leis, vocês respeitam o princípio do Amor, mas vocês não procuram 
jamais sua vantagem, sobretudo, nas situações onde não há mais necessidade de ser uma 
pessoa.  Para conduzir um veículo vocês devem ser uma pessoa, é preferível (quem aprendeu a 
dirigir, além disso), mas desde que vocês mudem a relação com vocês mesmos, a relação com o 
outro, a relação com a espiritualidade, com o Espírito, vocês não podem mais fazer diferença entre 
vocês e o outro. Enquanto persistir a menor diferença vocês não estão livres,  porque vocês estão 
condicionados em alguma parte pelo ponto de vista da pessoa, com o que é de interesse dela, para a 
pessoa, e isso que é para rejeitar. 

O Amor não rejeita nada, mesmo o pior inimigo; ele ora por ele, ele se torna humilde. Isso não quer 
dizer se deixar pisar em cima, mas é simplesmente dizer:“ser Luz” e sendo Luz não há a menor falha, 
mesmo que existam ainda os processos que eu descrevi na primeira parte, mesmo que existam as 
zonas ainda não esclarecidas que não são de sua responsabilidade, portanto esse processo é bem 
real. Tudo isso que vocês guardam para vocês, no nível da Luz é perdido. Para o outro é claro, mas 
acima de tudo para vocês que são o outro, porque vocês não reconheceram o outro. 

Então é claro, isso necessita não de abnegação, mas dos mecanismos mesmo de relacionamentos, 
mentais, afetivos, emocionais e mental, mesmo causal, que devem ser vistos enquanto tal, quer 
dizer isso que eu digo, como BIDI, a cena do teatro. Mas vocês não são nem o teatro nem a cena que 
é jogada, nem o ator nem o espectador. Uma vez que vocês tenham identificado tudo o que se 
desenvolve sobre a tela de sua vida, vocês podem aceitar ser realmente a Vida, e não mais somente 
as interações entre diferentes sistemas fechados, quaisquer que sejam, em vocês ou no exterior de 
vocês. 

Aliás, nas manifestações as quais eu já falei na primeira parte, nós temos falado das localizações, das 
manifestações físicas em função das Portas, e que são percorridas pelo Fogo Ígneo; podemos dizer a 
mesma coisa entre dois seres, mesmo no exterior de vocês. É claro, vocês não são obrigados a 
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suportar que pisem em cima, mas desde o instante em que vocês estão na Luz, e que vocês são a 
Luz, quem pode pisar em cima de vocês? O que pode chegar a vocês, mesmo que sejam acusados, 
mesmo que vocês sejam denegridos. Isso não quer dizer que vocês são indiferentes, isso não quer 
dizer que vocês são superiores, isso quer dizer simplesmente que vocês são vocês mesmos. 

E neste espaço sagrado do Coração do Coração, não pode existir a menor dúvida. Vocês podem 
hesitar sobre a rota a tomar com seu veículo, vocês podem hesitar em escolher um trem, mas com a 
Luz, não pode existir esse aspecto. Não há escolha, é nisso que a Luz é livre.  É ser e viver o fato que 
vocês são a Verdade, não martelando vocês, mas vivendo a evidência, quaisquer que sejam suas 
dores quaisquer que sejam os problemas de relacionamentos, quaisquer que sejam os laços 
familiares, quaisquer que sejam os laços hierárquicos, numa sociedade por exemplo. Mas isso, isso 
diz respeito à pessoa, desde que vocês passaram na Eternidade e que vocês acolheram a Luz e 
aceitaram deixá-la emanar de vocês, nesse momento vocês podem desempenhar a pessoa num de 
seus papéis ou numa de suas funções sem dificuldade. 

É claro, haverá cada vez menos prazer nisso, mas isso se fará naturalmente, porque vocês sabem que 
seu verdadeiro lugar é no coração, neste estado de êxtase e de Paz como nenhum outro parecido, 
que cada vez mais vai se tornar independente de sua pessoa, independente dos sofrimentos, 
quaisquer que sejam, corporais ou de emoções que remontam ou das dificuldades em sua vida, 
porque como vocês sabem vocês não são a personagem e que vocês não podem, com a Luz, dirigir a 
personagem. 

Porque se vocês dirigem a personagem com a Luz, vocês regressam no princípio de falsificação onde 
vocês projetam uma imagem no exterior que não é a verdadeira.  Ora visto a intensidade da Luz e do 
Fogo Ígneo a partir de agora, vocês não poderão mais enganar ninguém, nem vocês mesmos nem o 
outro. É nisso que a Luz é, e nós temos insistido sobre a humildade, sobre a espontaneidade, sobre o 
estado de Graça, sobre a cocriação consciente, sobre o Feminino Sagrado, todos esses aspectos que 
devem permitir a vocês, qualquer que seja o estado de seu corpo, qualquer que seja o estado de 
suas relações, de sua situação familiar ou outra, não interferir. 

Quanto mais vocês permanecerem estabilizados, quaisquer que sejam as adversidades da 
personagem ou desse mundo, mais vocês estão elevados acima de tudo isso. Não para o ajustar, mas 
para justamente estar nesse ponto de vista daquele que viu que o teatro não existe e que as 
personagens só passam, como as emoções e como os pensamentos, como o carma. Então isso não é 
uma aprendizagem mas é a realidade do que vocês todos vivem, sem nenhuma exceção despertos 
ou não despertos, Liberados ou não Liberados, vivendo o Si ou não vivendo o Si; isso não muda nada. 

Vocês estão fora de todo jogo, embora haja prazer no jogo? Vocês se despertaram para o que é a 
Eternidade em vocês? E por isso, é necessário se tornar Luz. Isso não quer dizer “necessário”, como 
uma ordem, mas necessário reconhecer que a Luz não vem de nenhuma parte alhures, mas de vocês 
mesmos.  Mesmo que ela seja percebida, como eu já expliquei, pelo Canal Mariano ou pelas Coroas 
radiantes. 

Isso vocês veem porque os efeitos são, eu diria, imediatos em sua vida, não para o desaparecimento 
de uma doença, mas bem mais por uma capacidade de sua Presença de estar além de toda 
inconveniência da personagem. Isso não quer dizer que a personagem não é afetada, mas que há em 
vocês o recurso de se colocar diretamente, a partir de agora, no seio daquele que é a Luz, muito mais 
que aquele que recebe a Luz. E quer dizer que não é mais uma pessoa, mas que é também uma 
pessoa, mas escapou das regras e dos condicionamentos desta pessoa, quaisquer que sejam essas 
regras e quaisquer que sejam esses condicionamentos. Eis o que eu posso dizer sobre isso. 

Outra questão. 

Questão:  assistindo um filme eu me encontrava face a minha morte iminente.  Eu senti a surpresa 
com uma forte apreensão, sobre um fundo de total aceitação. O mental superou, me mostrando 
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que era um filme e que minha morte estava adiada para mais  tarde.  O que aconteceu ? 

É extremamente simples a resposta, já está em tudo isso que foi dito, quer dizer que num 
determinado momento você assiste um filme, uma imagem que não é mais real que você, mas há 
um interesse porque você o assiste. Num determinado momento, você desaparece daquele que 
assiste o filme e você sabe que você vê sua morte iminente. Todos vocês vivem de diferentes 
maneiras, já desde algumas semanas. Isso pode ser na ocasião de uma dor, isso pode ser na ocasião 
de uma alegria, isso pode ser na ocasião de uma emoção que ressalta.  A questão do fim do efêmero 
surpreende vocês cada vez mais,  é também uma preparação para alguns de vocês, para o Apelo de 
Maria, da mesma maneira que as síncopes, o mal-estar, e tudo que pode se produzir nos 
mecanismos que nós chamamos de desaparecimentos. 

Simplesmente agora, é mais que simplesmente um desaparecimento, mas é o mecanismo da 
Ressurreição que se revela desta maneira. Passar pela porta da morte. Vocês sabem que isso não é a 
morte, que isso são só as ilusões, eventualmente desse corpo, mas que vocês não podem morrer, 
não é? É claro, aquele que está apegado ao que quer que seja desse mundo viverá a solução deste 
apego durante o Apelo de Maria, durante as Trombetas ou o mais tardar antes do fim da estase. 
Então o que vocês vivem agora de diferentes maneiras, sob diferentes formas, só está ligado 
efetivamente a este instinto profundo que sabe, no seio da personagem, que seu fim está próximo, 
tão simplesmente. 

Entretanto há dez anos havia mais tempo, quando eu tive a ocasião de me expressar e de outros 
intervenientes, aliás, com os termos completamente científicos sobre a modificação desse sistema 
solar, lembram do que eu dizia no ano 2005, 2006 perdão, o Sereti mesmo, sobre as transformações 
totais desse sistema solar e dessa porção do universo. Havia um conhecimento, mas não havia nada 
que podia  ser sentido ou  vivido,  era então uma adesão a um cenário ou não, mas hoje esse cenário 
está justamente diante de vocês. 

E do mesmo modo que as últimas Portas se ativam duas a duas pelo Fogo Ígneo, dando essas 
manifestações corporais, da mesma maneira no nível de sua consciência, o processo de morte surge 
cada vez mais frequentemente. Seja como isso, como isso foi explicado por esse irmão ou esta irmã, 
mas também mesmo em suas questões. Isso não é um medo da morte, há talvez como isso foi dito, 
uma forma de apreensão, por assim dizer, como quando vocês tomam a montanha russa, quando 
vocês chegam no alto antes de descer, vocês sentem o coração cair antes; é uma espécie de emoção, 
de nervoso rápido em relação a alguma coisa que é desconhecida. Tudo isso se revela em você 
agora. 

Isso que é vivido também pelo Fogo Ígneo, não mais no nível das Portas, desta vez mais diretamente 
sobre o Coração do Coração. E quando isso se produz, quaisquer que sejam as circunstâncias, vocês 
têm a pré-ciência de que vocês irão morrer, isso é a verdade, aliás, num sentido.  Mas como vocês 
sabem não morrerão jamais, mas esse corpo é claro, morrerá um dia;  vocês sabem desde que vocês 
apareceram nesse mundo, mesmo que o mental e o que vocês chamam de pessoa faz tudo para 
evitar pensar. Aí, vocês não pensam,  é um surgimento no seio de sua consciência a interrogação 
sobre a morte, não para tentar organizar a sua morte não para prever a sucessão como dizemos, a 
herança ou outro, mas é um mecanismo da consciência nua que se encontra face a seu próprio 
desaparecimento do efêmero, e então o aparecimento da consciência eterna no seio de um veículo, 
corpo de Existência, por intermédio da Merkabah interdimensional, ou então diretamente para o 
acesso a felicidade total de Liberado  vivo. 

Mas mesmo que vocês já sejam liberados vivos desde a Onda de Vida, esta interrogação ou esse 
surgimento mesmo da morte pode interferir, mesmo através de suas dores, mas às vezes é um 
processo que sobrevém efetivamente de maneira inesperada. Vocês estão prestes a realizar uma 
atividade, qualquer que seja no nível do efêmero, das ocupações comuns de sua vida, e de um golpe 
há o surgimento desse princípio de morte. Mas o surgimento do princípio da morte diz respeito a 
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pessoa e aí então é a pessoa que reage, mas desde logo, pelo fato da superposição a consciência do 
Ser, a consciência eterna, essa que vocês são em verdade vem imprimir sobre esta intuição de 
morte, a Eternidade. 

E então pode ter apreensão, mas nunca medo propriamente falando, salvo se vocês estiverem 
apegados a sua pessoa, mesmo tendo vivido os processos de atividade vibratória no nível da Coroa 
da cabeça ou do coração, ou no nível da Kundalini ou da Onda de Vida.  Mas é efetivamente alguma 
coisa que vai interrogá-lo não no sentido mental, mas aí também no sentido do Face a Face final 
entre seu efêmero e a Eternidade que vocês são. Daí decorre o Fogo Ígneo que percorre vocês, as 
manifestações corporais ou psicológicas, como também o surgimento do que é chamado a 
morte.  Isso faz parte exatamente do mesmo processo. 

Podemos colocar outras questões. 

Questão: meu filho de 12 anos está deprimido e desestabilizado ultimamente. Ele queria viver em 
seu mundo, não suportando mais o ódio e os gritos do mundo. Eu não sei fazer face a essas 
perguntas dele. É uma criança nascida de cesariana, que vive com o seu pai longe da minha casa. 
Você pode me ajudar ? 

O pedido de ajuda não tem nada a fazer aqui. O que eu posso dizer simplesmente, é que felizmente 
cada vez mais seres humanos se dão conta, independentemente de toda noção espiritual de toda 
vibração, que há alguma coisa que não é normal. Era tempo não? Em vez de serem docilmente as 
ovelhas que seguem isso que lhes é dito, isso que lhes fazem crer, isso que lhes é vendido, sem 
colocar perguntas. 

É claro a idade desta criança é importante, quer dizer que não tem 14 anos e a estrutura mental não 
está criada propriamente falando e menos ainda automática ou rígida. Então evidentemente, há a 
noção de adolescência, evidentemente há a noção de nascimento por cesariana, tudo isso 
representa as memórias, as feridas e as cicatrizes. As interrogações dos adolescentes hoje são talvez 
muito mais intensas, porque como vocês vivem e como vocês veem, esse mundo tal como ele está 
na hora atual, está cada vez menos seguro. Não é por nada que em todos os países do mundo fala-se 
cada vez mais de segurança e de precauções.  Isso prova simplesmente que o coletivo humano 
adormecido tem medo, e este medo desperta as interrogações. 

Isso que eu dizia - e como diziam também Sereti ou ainda Ramatan, há numerosos anos - era uma 
suposição, vocês não tinham na época nenhum meio de verificar. Mas hoje, de diferentes maneiras 
aí também, todo mundo se encontra confrontado com a insegurança do mundo e da vida. É essa 
interrogação, e às vezes esta angústia nos irmãos e nas irmãs humanos que estão adormecidos, ou 
que tem o olhar sempre sobre a matéria, talvez possam levantar os olhos e viver que há realmente 
alguma coisa que não é da ordem do sofrimento, da competição, da predação, da sobrevivência, das 
regras sociais ou societárias. 

É esse mal-estar, até mesmo esta angústia, como eu disse, que surge para interrogar os irmãos e as 
irmãs ao redor de vocês, em seu ambiente.  Não os irmãos que estão despertos que leram e viveram 
tudo isso que nós temos dito, ou uma parte, mas que estavam nesses mecanismos de vida onde tudo 
ia bem, tudo funcionava e de um golpe, apesar disso, há esta angústia metafísica da morte que vem 
sem razão, que aparece como isso. Mas esse questionamento é essencial, porque esses irmãos e 
essas irmãs que não tiveram as iniciativas ditas espirituais, que estão na materialidade às vezes, no 
ateísmo, no prazer de viver, ou na dificuldade de viver, pouco importa, se encontram confrontados 
com a questão, a única que vale: “Quem eu sou, de onde eu venho, aonde eu vou? ” 

Enquanto vocês permanecem no nível da pessoa, vocês estão inscritos entre o nascimento e a 
morte. Quando esta Interrogação surge de maneira inesperada, não numa procura, como muitos 
irmãos e irmãs que eu conheci em meu viver, ou ainda hoje, muitas pessoas que nunca colocaram 
esse tipo de questões, que jamais se interessaram por outra coisa senão viver sua vida o menos mal 
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possível, mas desde que esta Interrogação surge, mesmo sem angústia, que isso seja no exemplo do 
filho da pessoa que vem colocar esta questão ou no exemplo precedente onde houve esse 
sentimento de morte iminente. 

Você sabe que a morte é um tabu no Ocidente, esse não é o caso nos outros povos, em outras 
regiões do mundo, seja porque eles acreditam na reencarnação, seja porque eles sabem de maneira 
íntima, no mais profundo de sua carne e de sua consciência que eles são imortais. Por exemplo no 
xintoísmo, por exemplo, no taoísmo, então vocês veem as religiões constituídas no Ocidente se 
desmoronar: “Meu Deus é o verdadeiro Deus, o seu não é o verdadeiro Deus”, “Eu pratico isso, você 
pratica outra coisa, então você é um não crente é um inimigo”, onde pode estar a Paz aí dentro? 

Mas a intensidade da Luz, sem mesmo falar do Fogo Ígneo, é tal hoje que ninguém pode descartar 
com as costas da mão essas questões. E é aliás, a única questão fundamental para qual vocês não 
terão nenhuma resposta no seio desse mundo, no seio das leis espirituais desse mundo. Vocês 
podem explicar tudo, mas vocês não sairão do círculo vicioso. Ora esta Interrogação que surge, ou 
esse viver que pode surgir, é, eu diria, extremamente  salutar, porque desde que esta interrogação é 
colocada, mesmo que vocês não creiam em nada, mesmo que não vivam nada, no momento do 
Apelo de Maria, vocês saberão que é verdade. 

Então não se inquiete por esta criança,  ele já tem a adolescência, a famosa crise da adolescência que 
começa, o estado do mundo, mesmo se não se interessa ao mundo, mesmo que as egrégoras 
coletivas antigas, patriarcais, arcaicas, foram cortadas pelo Arcanjo Miguel e por seu trabalho de 
ancoragem da Luz, simplesmente agradeçam a isso, não projetem enquanto pais,  os medos sobre 
essa criança. Sobretudo, como eu disse, houve, como você disse, uma cesariana, então ele está 
numa situação de recusa mais ou menos completa da encarnação, não unicamente desse mundo. 
Então a interrogação sobre o mundo, lhes faz ver esse mundo que vai mal, não é uma recusa de vida, 
é ao contrário o momento em que vocês podem voltar a verdadeira Vida, na Eternidade. 

É aí onde estão as capacidades de superação, as mais importantes, eu já disse. Vocês sabem muito 
bem que o ser humano nunca é tão forte como quando ele está no fundo do buraco. Porque há as 
capacidades imprevisíveis no ser humano, de superar e de alcançar, na ocasião de um traumatismo, 
e o Apelo de Maria, isso que vai acontecer antes e após é um traumatismo, porque ele não toca 
somente o indivíduo, mas ele toca o coletivo. E lembrem-se que cada um será levado numa das cinco 
etapas que foram dadas por Sri Aurobindo: a negação, a cólera, a negociação... e enfim a aceitação. 

É a mesma coisa quando vocês acompanharam os irmãos e as irmãs que vão partir desse plano. Há 
os que dizem: “não é a hora, eu não quero morrer, eu ainda tenho coisas a fazer”, mas no momento 
que chega, seus rostos se transformam porque eles veem a verdade. Vendo a Verdade eles são 
obrigados a ver esse mundo que está prestes a deixar, como uma ilusão total, coisa que ele é. Então 
nesse momento as capacidades de superação e de visão interior se tornam muito importantes. Então 
não julgue segundo as aparências somente, o que vocês manifestam nos seus corpos ou por um 
membro da família, ou por um irmão e uma irmã, contente-se em permanecer na Luz. Isso não quer 
dizer não estender a mão, isso não quer dizer não discutir, mas isso quer dizer estar totalmente 
disponível para o Amor, mesmo no seio desta relação. 

E você disse bem, você que coloca esta questão em relação a esta criança, que a distância não tem 
nada a ver aí dentro, sobretudo agora. Você pode fazer você mesma o trabalho, não com as palavras, 
mas se tornando o que você é integral e totalmente, quer dizer este ser de Luz.  A Inteligência da Luz 
irá aí onde ela deve ir, ao redor de vocês, em seu ambiente, mesmo que a pessoa, e na ocorrência 
aqui seu filho, esteja distante mesmo milhares de quilômetros. A distância não conta no Amor. 

Então agradeçam quando vocês veem os irmãos e as irmãs, ou seu corpo, que apresentam as coisas 
pelo menos inquietantes ou que pareçam contrárias  a Luz, não fiquem nas aparências, aí também 
não fique sobre a cena de teatro. Não as recusem, porque elas lhes mostram e elas lhes fazem viver, 
mas vão buscar no mais profundo de vocês o que jamais morre o Coração do Coração, a infinita 
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Presença, o Absoluto.  Então eu envolvo vocês também, porque isso diz respeito a seu ambiente, 
quer dizer que isso então ocorre em sua vida, que isso diz respeito a suas crianças, que isso diz 
respeito ao que vocês veem sobre suas mídias modernas, pouco importa o que vocês veem, tudo 
hoje não é mais do que um questionamento sobre “quem eu sou?” 

É o que eu sou que vai morrer um dia?  É amanhã? É o que eu sou este sofrimento? É o que eu sou 
essas satisfações e os prazeres da vida? Ou: eu sou o que eu sou, quer dizer além de todo jogo e de 
todo papel. Isso não impede mais uma vez, de desempenhar de maneira ativa seu papel, mas 
simplesmente a perspectiva, o ponto de vista  e o efeito mesmo sobre o que vocês  são é 
profundamente diferente, quer isso seja nas estruturas efêmeras como no seio de sua Eternidade. 

Lembrem-se quanto mais vocês avançarem nos dias e nas semanas que virão, tanto mais tudo lhes 
parecerá instantâneo, se produzirá ao mesmo tempo.  Vocês poderão muito bem, por exemplo, estar 
no coração, viver um Fogo de Amor devorador, e ao mesmo tempo constatar que há uma raiva que 
sai, ou uma tristeza que passa. Deixe-a passar, mantenha-se firmemente. Quando eu digo manter, 
isso quer dizer fechar e ligar, isso quer dizer a vigilância de sua clareza e de sua consciência sobre o 
que se desenvolve na Eternidade em lugar do efêmero. 

Mais uma vez, não compreendam o inverso, é necessário se voltar ao efêmero, e não se colocar 
sobre um pedestal ou se confinar numa gruta, longe disso. Tudo que a vida propõe a vocês, quando 
vocês estão no Coração do Coração, deve ser assumido, porque mesmo que seja desagradável, isso 
levará vocês sempre a mais plenitude e a mais Eternidade, quaisquer que sejam as aparências. 

Outra questão. 

Questão:  nos anos 80 eu fiz uma experiência de saída do corpo, acompanhado pelo Padre Pio. Eu 
me encontrei no espaço, dançando com o Sol, as Estrelas e a Lua, num Amor indizível. Esse 
sentimento se assemelha a consumação do Amor da qual fala Maria pela estase ? 

Totalmente, completamente.  A grande diferença, e você disse a você mesmo, é que naquela época, 
esse tipo de vivência só poderia ser vivida justamente fora do corpo, o corpo não teria suportado. 
Hoje, esse estado se instala no corpo. Mesmo que vocês não tenham a consciência de ir dançar no 
Sol ou ao redor do Sol, mesmo com um Arcanjo ou com o Padre Pio, esse estado está aí disponível no 
corpo e não em outros lugares. O que é importante. E o final da questão era?  A última frase. 

Questão: Esse sentimento se assemelha a consumação do Amor a qual fala Maria pela estase ? 

Completamente, salvo que aí, a consumação que você viveu nos anos 80, eu creio, era fora do corpo, 
você mesmo disse. Hoje isso se vive no corpo, é um pouco diferente no nível das consequências 
vamos dizer é claro. Mas o Fogo Ígneo é a consumação do Amor. Uma vez que o Fogo Ígneo tenha 
nascido da alquimia dos três Fogos e do Espírito do Sol e do Coro dos Anjos, eu não vou voltar sobre 
isso, desde que tudo isso seja alquimizado, vocês irão se consumir de Amor, como Gemma Galgani, 
Hildegarde de Bingen, quando ela falava dessa tensão em direção ao Absoluto. 

Vocês não são obrigados a acreditar, mas hoje a Luz faz vocês viverem isso desde que vocês estejam 
disponíveis, isso não é mais da ordem de uma crença ou de um objetivo, isso é onipresente agora no 
instante presente no Aqui e Agora. Vocês não têm necessidade de histórias, vocês não têm 
necessidade de energias, vocês não têm necessidade mesmo de vibrações, a partir de agora vocês a 
vivem ou não.  E quando vocês a vivem, vocês não podem fazer de outra forma senão reconhecer. 
Não há interrogações em vocês para saber se é verdadeiro ou não verdadeiro, porque você sabe que 
é só e uma única verdade e que todo o resto, as dimensões, os carmas, os corpos só passam e são só 
jogos. Mas vocês vivem em sua carne e não mais em outros lugares, não mais com uma entidade, 
mas diretamente no interior de vocês, e é isso que muda tudo. É isso que prepara vocês também 
para o Apelo de Maria e a combustão do planeta-grelha final. 

Outra questão. 
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Questão: há uma questão que vocês amariam que colocássemos e que nós não colocamos durante 
todos esses anos ? 

Então existe já que eu quero ouvir é claro: “quando é?”. Porque há um que me disse ainda “Quando 
é?”, eu lhe disse o mês passado: Vocês estão plenamente dentro até o pescoço. Então não resta mais 
grande coisa a fazer penetrar, se eu posso dizer. Então não há mais data. Certamente que há, sobre o 
cenário do filme da história, referências que foram dadas.  Essas referências são extremamente 
importantes porque elas vão permitir que vocês se situem no seio da pessoa e assentem de qualquer 
forma sua eternidade na pessoa. Então isso faz parte das estratégias de liberação dos mundos, em 
todo o caso desse mundo,  tal como nós temos concebido com Orionis e os Mestres geneticistas, 
mas é claro, com todos os Arcanjos. 

A vida é uma mudança permanente, nesse mundo como em todo mundo, simplesmente nesse 
mundo vocês perderam a memória. É por isso que há os três dias e o Apelo de Maria, é para vocês 
voltarem a memória, não de suas vidas passadas, mas do que vocês são, se vocês ainda não viveram. 
E quando eu falo de memória, não é uma história é uma realidade que sempre existiu e que existirá 
sempre, em qualquer dimensão que seja, em qualquer forma que seja, em qualquer experiência que 
seja -  isso que vocês são. 

Então sim, todas as circunstâncias de seus corpos, de suas vidas, do mundo, da sociedade, tudo isso 
que vocês veem sobre suas telas de televisão, sobre suas telas de internet, tudo que vocês leem que 
se desenvolve na superfície desse mundo é só a antecâmara do Anúncio de Maria, a fim de quebrar 
as últimas resistências não a sua, mas a do conjunto da humanidade concernente as crenças, que 
isso seja na existência do inferno e do paraíso, tudo isso são as criações arcônticas. Se eu quisesse 
parafrasear eu diria que o único inferno existente está sobre a Terra. Não a Vida mas as condições da 
vida que foram alteradas, modificadas e confinadas. 

É isso que se joga nesse momento nesse Face a Face como Anael repetiu sem parar ele fala do último 
Face a Face. É o último Face a Face, é um momento em que só se pode jogar sem trapacear. Vocês 
sabem que a personalidade trapaceia sempre, ela se crê imortal através de seus filhos, através de 
suas criações, através da sociedade para não ver sua própria finitude seu próprio efêmero. Mas 
todos os sinais que vocês têm, que vivem seus filhos por exemplo como foi evocado, ou assistindo 
um filme, o fato de sentir esta morte iminente, tudo isso são as premissas bem reais da conflagração 
e da confrontação final entre o tudo o que é efêmero - não sua pequena consciência, mas tudo o que 
é efêmero nesse mundo - e tudo isso que é eterno, tudo que jamais nasceu e que não morrerá 
jamais. 

E tudo isso se joga de diferentes maneiras sobre a cena de teatro. Mesmo em relação por exemplo, 
às manifestações do Fogo Ígneo em relação com as Portas. Certamente que desde que há uma 
modificação física, uma dor ou outra, vocês procuram a falha, vocês procuram o erro, vocês 
procuram a compreensão - e sobretudo a solução - como nós fazemos todos quando estamos 
encarnados. Mas se vocês estão atentos cada vez mais atentos e vigilantes, vocês constatarão que os 
povos da natureza, as entidades que falam a vocês, as outras entidades que são  desconhecidas em 
particular alguns povos extraterrestres, podem vir fazer as coisas para vocês a noite, podem vir se 
apresentar a vocês. Então tudo isso é feito para amortizar, se eu posso dizer, ao menos para vocês e 
então para o conjunto da humanidade também, esse famoso choque que chamamos o fim dos 
tempos ou Apocalipse, que é a revelação que toca sua fase efetivamente... são os últimos 
momentos. 

Mas é aí que há mais oportunidades, porque a Luz é onipresente, porque a cada vez mais irmãos e 
irmãs encarnados, mesmo sem saber sem nunca ter lido nada nem integrado, nas yogas, e em tudo 
isso que nós dissemos por diversas vozes ou em outras vias espirituais vivem as coisas que eles não 
compreendem eu diria:“Bem-aventurados os simples de espírito”, porque os últimos que se abrem 
agora serão os primeiros. 
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Vocês veem, do ponto de vista da pessoa isso pode parecer injusto, alguns entre vocês fizeram um 
caminho antes de chegar à porta do Si e à porta do Absoluto, se eu posso dizer, mas outros jamais 
pensaram esse tipo de coisa. Da mesma maneira que isso foi dito, quando Maria chamar vocês, 
mesmo que vocês não acreditem de todo em Maria, mesmo que vocês rejeitem Maria, mesmo em 
um país do mundo que vocês jamais tenham escutado esse nome, vocês todos reconhecerão 
instantaneamente sua Mãe. E aí, como foi dito haverá ranger de dentes, haverá os que se baterão no 
peito, mas também faz parte do perdão face-a-face de si mesmo e face-a-face do outro. 

Então vocês veem, não se confiem nas aparências habituais da vida nesse mundo. E se vocês 
confiarem na Inteligência da Vida, da Luz, do Fogo Ígneo, o que quer que vocês tenham a atravessar 
e a passar, do outro lado há a Ressurreição total. E nada poderá parar isso porque nós temos dito, 
agora é irreversível. Há justamente o tempo onde Nibiru faz seu ciclo ao redor do Sol para se 
apresentar face à vocês, que está ajustado. Aliás eu tenho dito, seus cientistas perdem seu latim 
porque eles jamais viram um corpo planetário ou um objeto celeste, vamos dizer, que muda de 
velocidade, salvo é claro, quando chega ao periélio do Sol e que aí é feita a volta e é ejetado a toda 
velocidade. Mas aí a velocidade desse corpo planetário não obedece às regras que vocês chamam 
normais da física, é completamente lógico. 

Sua consciência da mesma maneira, nessa combinação entre o que pode restar do efêmero e a 
Eternidade que se instala, não obedece mais todas as regras estabelecidas e vocês não podem nada. 
O sistema imunológico, seu funcionamento fisiológico, se transformam agora a toda velocidade, 
alguns de vocês não dormem mais, outros dormem 24 horas por dia, e vocês veem, mas tudo isso só 
faz assinalar a realidade do processo que está em curso. Como os vulcões, como os buracos feitos 
pelos dragões, os buracos cada vez maiores que aparecem sobre a terra e como tudo o que nós 
dissemos há numerosos anos antes mesmo dos Casamentos Celestes, é que às vezes se tornou 
ridículo. Evidente que quando um ser imaterial vem e eu não sei onde anunciar que Mercúrio vai ser 
reabsorvido no Sol, estamos com problemas para compreender, sobretudo, quando a ciência diz a 
vocês que nosso sistema solar vai durar nesse estado ainda três bilhões de anos - evidentemente 
arquifalso. 

A transformação dos sistemas solares na escala dos universos observáveis, aqueles que vocês podem 
ver com seus meios modernos, mostra a vocês o contrário que qualquer coisa que é extremamente... 
às vezes sólida, mas às vezes muito fugaz, e que as transformações dos planetas, das atmosferas, dos 
próprios sóis, é alguma coisa que é insuspeitável e que não obedece totalmente as regras da física, 
tal como elas foram elaboradas nesse mundo. 

O Face a Face convida vocês, o que quer que se desenvolva, sempre escolher de alguma forma o 
momento de sua consciência, não escolher seu destino porque isso já está também realizado, mas 
em cada situação, em cada relação, Estão vocês no coração na Eternidade, ou estão vocês a ponto de 
desempenhar um papel? Vocês estão prestes a funcionar como vocês têm o hábito ou vocês aceitam 
o desconhecido também nesse nível? O fato de aceitar por exemplo que vocês decidiram comer, e 
após uma colher do alimento, vocês não podem mais comer. E vocês irão manter o efêmero que vai 
lhes dizer: “Preciso terminar a comida”, ou vocês aceitam que a Luz sabe melhor do que vocês o que 
é necessário? Vocês veem então mesmo na vida comum, tudo é somente um pretexto para fazer ver 
a vocês, se eu posso dizer, esse Face-a-Face e a vivê-lo. Mesmo se é muito difícil e mesmo se é muito 
leve, o resultado será sempre o mesmo. Não pode ser diferente. 

Outra questão. 

Questão: você disse que o Apelo de Maria se endereçaria igualmente aos animais e aos Vegetais. 

Completamente. 

Questão:  o que será em relação ao destino deles ? 

Ah, mas as árvores popularam sempre a Terra da 5D, quanto mais uma Terra de 3D, que será, eu 
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lembro a vocês, a imagem de Marte, ou seja, um deserto uniforme sem mais nenhuma montanha e 
um diâmetro muito maior, isso já foi dito há muito tempo. Agora as árvores têm uma contrapartida 
na Terra de 5D, elas deslizaram a sua consciência desse corpo de 3D ao corpo de 5D, onde tudo é 
muito mais transparente. Eu havia explicado as diferenças entre os mundos ditos astrais, 
intermediários - onde a Luz está no exterior das formas dos objetos como quando vocês veem as 
auras - disso que se desenvolve realmente nos Mundos multidimensionais, onde a Luz só pode estar 
no interior porque ela é emanada pela consciência dela mesma em manifestação. Então não haverá 
aura, haverá um corpo ou uma forma de Luz. 

Então o que vai se produzir é exatamente isso; para os vegetais, os minerais, eles estão já em sua 
nova dimensão, sua consciência já está transferida, se eu posso dizer, não é um termo adequado. 
Como vocês, vocês passam os momentos onde a consciência se transfere em Eternidade, com a 
passagem da morte, a impressão de morte iminente, a impressão de um espetáculo que termina e 
de outro lado, a personagem que tem ainda que levar sua vida, suas obrigações e pagar impostos e 
pagar seu aluguel, etc... Os dois se sobrepõe se misturam mesmo às vezes, mas não há outra 
maneira melhor de adoçar a revelação da Luz. Não é por nada que eu tenho chamado planeta-grelha 
há muito longo tempo. 

Questão:  e para os animais ? 

Os animais, é profundamente diferente, aí também eu tinha evocado. Haviam os animais em 
particular o que é chamado os animais domésticos, mas não somente; na Índia o elefante é um 
animal pseudo-doméstico vamos dizer. Bom é claro não passa pela porta, mas é um animal que está 
em contato com o homem. Há sete animais que estão em contato com o homem: os gatos, os cães, 
os elefantes, os cavalos, e dois outros que pouco importa. O importante é que isso que se produz no 
momento da morte desses animais, é a individualização e a Liberdade, ou seja, que no seio mesmo 
do confinamento há algum processo de criação de uma forma que não é mais um animal, mas uma 
consciência multidimensional que vai experimentar os mundos livres. Um gato irá onde estão os 
gatos, mas não os gatos de quatro patas, mas os gatos humanoides, ou seja, sobre Sirius. Então cada 
animal próximo do homem está em curso de individualização e de nascimento em espírito e em 
verdade. 

Agora vocês têm os animais e isso também nós havíamos dito em particular no nível de alguns 
insetos que são puramente criações arcônticas, são as caricaturas. Vocês têm um exemplo muito 
simples: vocês tem a abelha, mas vocês têm a vespa. A abelha é fundamental é um dos símbolos do 
Cristo, ela desaparece sobre a Terra e as vespas são um animal nocivo. Mas, no entanto, vespas não 
foram criadas pelos Mestres geneticistas de Sírius nos moldes da expressão da consciência, nesse 
mundo original, há mais de 300.000 anos e desde milhões de anos também. 

A Terra não está em seu primeiro ciclo, mesmo independentemente do confinamento. É a expressão 
da consciência que quer simplesmente habitar um corpo, experimentar as sensações e viver algumas 
experiências, mas sempre com a ligação ao Espírito, coisa que foi é claro cortada a 300 mil anos. E 
que se reencontra a cada fim de ciclo, mas que infelizmente estava até o presente confinada pelas 
naves dos Anunnakis, hein, quer dizer, a outra Neb-Heru  que foi expulsa do sistema solar no mês de 
agosto de 2009, quando houve a revelação das cinco primeiras chaves metatrônicas sobre a Terra. 

Tudo isso, se quiser, se desenvolve nesse momento, quer dizer que tudo o que vocês vivem como eu 
já tenho dito, em seu corpo, em sua consciência, em sua moralidade, em sua sociedade, em seus 
sistemas políticos, são só ilustração de um mundo que termina para deixar aparecer a Verdade e a 
Luz. Lembrem-se que a palavra a mais importante, não é mesmo Ascensão, que está em curso, é a 
palavra Liberdade, Liberação. É claro se vocês não se sentem confinados, se vocês amam muito a 
matéria, essas palavras para vocês não evocam nada, mas as experiências que vocês levam na hora 
atual, os desaparecimentos, as ordens da Luz, os processos de superposição e suas diferentes frações 
de consciência, testemunham a realidade do que está em curso. O mesmo que os aspectos 
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planetários e cósmicos que seus cientistas e seus governantes conhecem perfeitamente. 

Então eu creio que paramos agora. Então assegurem-se, haverá outras questões porque eu voltarei. 
Eu venho na estrela americana e eu voltarei também terminando após o Impessoal e talvez eu creio 
uma ou duas surpresas, mas eu deixarei vocês descobrirem isso na medida. Então guardem as 
questões que vocês têm no coração ou que vocês têm escrita, as que ficaram para alguns dias mais 
tarde. 

Eu transmito a vocês todas as minhas bênçãos, todo meu Amor, eu digo a vocês até breve. Mas eu 
sei que alguns de vocês começam já a trocar longas coisas comigo, não é, à noite, sobretudo, ao 
anoitecer. Mas não é o fim isso é só o começo, hein. Então boas celebrações, vivam, tudo 
simplesmente, coloque o Amor à frente, sejam humildes, sejam espontâneos e, sobretudo, sejam 
verdadeiros. Não há nenhuma falta, não há nenhum erro e nenhum engano que não possa ser 
reendereçado pela força do Amor, e vocês são o Amor. Até breve. 

*** 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/28/o-m-aivanhov-qr-partie-2-novembre-2016/ 
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O.M. AÏVANHOV - Q&R - Novembro de 2016 - Parte 3 

Eh bem caros amigos eu estou extremamente satisfeito de reencontrar vocês nesse dia. Eu vou 
passar um certo momento com vocês. Eu tenho duas ou três pequenas coisas a dizer, mas eu pensei 
que eu terei largamente a ocasião de dizer isso através do fluxo das perguntas que vocês irão me 
dirigir. Eu apresento a vocês primeiramente todas as minhas bênçãos, todo meu Amor e nós vamos 
poder começar.  Nós seremos acompanhados em alguns momentos pelo Fogo Ígneo, não se 
preocupe se isso queimar um pouco, não é?  Todo meu amor está aí e nós comungamos juntos, no 
silêncio e na alegria e nós escutamos a seguir suas interrogações. 

...Silêncio... 

Vamos, podemos começar. 

Questão: nós temos uma grande casa no campo que nós queremos abrir às pessoas que desejam 
viver pelo coração. Você pode nos esclarecer esse assunto ? 

Então a coisa que é necessária a compreender, sua intenção seu desejo é realizar isso.  Segundo a 
Inteligência da Luz, lembre-se, quando as coisas devem ser feitas elas são fluidas. É suficiente colocar 
a intenção disso que você quer fazer e as coisas devem se organizar, se eu posso dizer, por elas 
mesmas. Isso não quer dizer que é necessário dizer isso assim e esperar, mas é claro, se é alguma 
coisa que é justificada, e aliás vocês vivem em vários países, vocês se agrupam por afinidades em 
pequenos grupos em todos os países do mundo e isso é muito bom, é claro. 

Então como você diz, abrir sua casa ao Amor, isso deve ser alguma coisa que se faz na simplicidade, e 
é necessário que todo mundo a encontre por sua conta, não é, porque deve haver um equilíbrio. 
Mesmo que você queira dar, é necessário que haja troca em alguma parte, mesmo que seja 
simbólica, você vê? Você não pode se permitir abrir um lugar como esse e acolher a todos os ventos, 
todos aqueles que se apresentam. É claro que isso se faz segundo a Inteligência da Luz, os irmãos e 
as irmãs que querem viver isso no coração através, eu não sei, simplesmente uma vida comum 
através dos protocolos, através dos ensinamentos quaisquer que sejam, se as coisas são feitas 
segundo alguma coisa que é justa e que é equilibrada,  isso se realizará, lembre-se, sem esforço e 
tudo será facilidade. 

Não há pedido preciso a fazer, mas é necessário simplesmente que sua intenção, ela, de início seja 
clara na sua cabeça, a fim de que o pensamento objetivo que é proposto seja bem claro. Depois você 
confia isso a Luz e você verá como as coisas se desenrolam. Se é evidente se é fluído, isso quer dizer 
que a graça está presente. Então nesse momento tudo se tornará extremamente fácil. Isso que eu 
posso dizer. E depois na medida das semanas, do tempo, é necessário se adaptar e ver o que a Luz 
lhe envia diretamente, é claro. 

Mas, é uma muito boa iniciativa, é claro.  E aliás, vocês são muitos aqui e em toda parte, como eu já 
disse, a abrir seja seus lugares, seja se reencontrarem, mesmo para trocar simplesmente uma 
refeição, porque há sempre quando vocês estão no mesmo estado vibratório, na mesma procura, se 
vocês estão ainda na procura, que vocês estejam no Si, Coroa radiante, ou que vocês não vivam 
nada, há um objetivo comum que é a comunhão do coração, como você disse. Então nesse momento 
tudo vai se desenrolar na perfeição. 

Outra questão. 

Questão: Quando de um protocolo aparece um ser semelhante a um elfo, os traços perfeitos, a 
pele branca, os olhos azuis expressivos. Mas, ele aparece de maneira singular, levantando a cabeça 
até revelar seus olhos me fixando sem nada dizer, depois desaparece. Quem é ele e porque se 
apresentar assim ? 

Então,como você sabe os seres de Luz chegam pelo Canal, mas pode muito bem ser possível ver 
diante de si um rosto que chega. Então nós havíamos dito há muito tempo que na abertura do 
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chacra do alto, com frequência vocês veem os rostos; eu falo não das linhagens estelares dos 
animais, mas claramente, dos rostos que se apresentam face a você.  É na maioria dos casos os 
rostos que vocês tinham nas vidas passadas. O fato que ela apresenta inicialmente a cabeça em 
primeiro lugar, antes de mostrar o rosto não apresenta diferença em relação a isso. Então seria uma 
de suas vidas passadas, mas você descreve alguma coisa que é muito viva, quero dizer, que olhava 
você fixamente, então não era simplesmente um retrato que chega face a você. 

Então talvez seja um contato que se estabeleceu, então é necessário olhar do lado dos seres 
encarnados na pele branca com os cabelos loiros e os olhos azuis. Vocês têm vários povos que 
correspondem a essa forma humanoide. Vocês têm alguns Pleiadianos, não da Fonte, mas de outros 
lugares, vocês têm os Andromedanos, vocês têm os habitantes da Próxima Centauri que são assim. 
Então como nós dissemos as naves agora não estão mais ao redor do Sol, estão todas próximas de 
vocês, mesmo que elas estejam ainda escondidas, por sua tecnologia, o mais frequentemente nas 
nuvens, é claro. 

Se vocês quiserem, se isso se produz, isso quer dizer que há um contato que é estabelecido na 
condição que isso não seja uma memória de vida passada, que lhe mostra o rosto que você tinha no 
outro mundo em outros tempos. Mas isso que você expressa, quer dizer, esta apresentação que não 
é de face, mas primeiro mostrando a cabeça e depois a cabeça que se eleva significa bastante eu 
diria, efetivamente um contato extraterrestre bem real. Agora a finalidade disso eu não posso dizer, 
talvez tenham necessidade de seu corpo entre os Andromedanos. 

Continue. 

Questão: é sobre os perfumes de flores e de frutas que podem ajudar para entrar em relação com 
os povos da natureza, em particular os elfos, questão que você me propôs refazer. 

Espera. Quais, as flores a oferecer, o óleo essencial ou o que? 

Questão:  sim os óleos essenciais, os perfumes que podem ajudar a entrar em relação… 

Então vocês têm diversos óleos essenciais; é claro, eu me ensinei um pouco. Não há um óleo 
essencial específico para certos povos mas há afinidades vibratórias. Por exemplo, a canela não é 
para os povos da natureza, mas é um perfume, quando ele é queimado, seja em pó sobre os carvões 
ardentes, quer dizer, como os incensos, ou o óleo essencial -  que é muito tóxico eu lembro vocês -, é 
um perfume que pode ser agradável a Maria. A rosa, qualquer que seja, é muito agradável a Teresa, 
mas isso vocês já sabem. Então não vamos fazer o tour de todas as Estrelas. Para os Anciões é um 
pouco menos evidente, hein; vocês sabem, os perfumes, não são nossa história para a maioria de 
nós. 

E ao contrário, os povos da natureza, sim, são muito sensíveis. Então vocês têm, para as ondinas o 
lírio branco, o óleo essencial de lírio; vocês têm alguma coisa que não é um óleo essencial, mas é 
muito apreciado pelas fadas, é a Acácia dealbata, não é um óleo essencial, mas está próximo. No 
nível dos elfos, vocês têm essencialmente as rosas, aí também o óleo essencial de rosa, óleo 
essencial de lírio também pode favorecer o contato. Para os gnomos, não vale a pena falar, eles não 
são muito sensíveis aos odores, e depois vocês têm os dragões, é claro. Então aí, vocês duvidam que 
vão ser os óleos essenciais mais fortes. Vocês tem por exemplo uma planta – e eu não sei se ela 
existe em óleo essencial, me disseram que sim – que é o cardamomo. O cardamomo atrai os dragões 
porque  é uma planta de fogo. Então, isso não quer dizer que vai atrair fisicamente. É como os 
cristais, vocês os colocam na mão para aumentar uma vibração e uma frequência que vai permitir a 
vocês se comunicar mais facilmente. É a mesma coisa para os óleos essenciais. 

Então atenção, porque a canela, vocês não podem colocar sobre a pele, hein, isso pode ser perigoso, 
mas vocês podem abrir o frasco ou depositar algumas gotas sobre o que vocês quiserem, quando 
vocês forem visitar, sobre uma vestimenta. Eis o que eu posso dizer. Então é claro há as 
especificidades, talvez mais importantes, mas não vale a pena complicar as coisas, não é? 
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Essencialmente os elfos, as ondinas, os dragões e as fadas; os gnomos vocês esqueçam, eles são 
sensíveis só ao odor dos bolos secos. 

Outra questão. 

Questão: desde trinta anos, algumas noites, eu sou objeto de intervenções da parte de entidades 
que eu não vejo. Eu sou como que envolvido em uma energia paralisante, eu ouço os sons e eu 
sinto que trabalham sobre meu corpo e mesmo que me operam a cabeça e o ventre. 

Isso que você tem é uma cataplexia, isso não tem nada a ver. A cataplexia é uma paralisia do corpo, 
você não pode se mover, mas os sentidos estão ativos. Quando há cataplexia como essa, você vai 
sentir efetivamente as mãos que lhe tocam, você vai sentir verdadeiramente que é tocado, mas isso 
não quer dizer que são as entidades a cada vez. Continue. 

Questão: eu escuto os ruídos assim como a sensação do ruído de uma serra que me abre a 
cabeça... 

Mas os sentidos estão muito desenvolvidos. Na cataplexia, há justamente o corpo que está como o 
chumbo e paralisado, mas todos os sentidos estão presentes, eles são todos exacerbados. É por isso 
que você pode ouvir mesmo os sons e se sentir tocado. Continue. 

Questão: o Patriarca de Vega disse que não se trata de Vegalianos, e Anael especificou que eu não 
tinha entidades em meus casulos de Luz, mas eu estou preocupado. 

É bem isso que eu disse, uma cataplexia. 

Questão: você pode me esclarecer quanto a origem e a razão dessas intervenções ? 

Mas não são intervenções, eu acabo de lhe dizer. É por isso que Anael não viu nenhuma entidade e 
que os Vegalianos disseram que não eram eles. Lembre-se que isso depende da maneira a qual você 
coloca a questão. Anael não vai jamais interferir sobre sua liberdade. Você coloca uma questão 
dizendo primeiro: “São as entidades”. Ele lhe disse “Não há entidades”. Devia ter perguntado a ele o 
que era. Não são entidades. 

Então não é uma doença a cataplexia, mas são sintomas desagradáveis. Você tem a chance porque 
as vezes, na cataplexia, isso chega de improviso, não importa quando. Aí isso lhe chega no momento 
em que você está na cama ou a noite. Então o corpo está como muito pesado, como habitado, não 
de vibrações, mas de parestesias, quer dizer, a impressão que está dormente, encapsulado e ao 
contrário os sentidos estão hiperativos. Todo o resto, depois, são apenas as projeções, os medos, em 
relação a isso porque você tem traduzido isso por “entidades”, e Anael só podia lhe responder que 
não havia entidades. 

Questão: eu pensei também nos extraterrestres desagradáveis. 

Então, é uma projeção. Eu lhe garanto, porque você está do meu lado, que é exatamente o que eu 
descrevi. Se você quer estar seguro, vá ver o que se chama um neurologista – não um psiquiatra, 
hein, não é a cabeça -, mas um neurologista, ele vai lhe explicar isso melhor do que eu. 

Questão: não, eu tenho confiança. A resposta me convenceu. 

Então é um processo, como você diz, e depois eu não vejo nem aquela entidade negativa ou 
qualquer extraterrestre negativo ou qualquer entidade de Luz que teria necessidade de lhe ver desde 
trinta anos. Isso queria dizer que você seria muito muito duro de comprometer, hein, ou então eles 
são muito malvados, porque trinta anos para intervir sobre alguém...eu lembro você que os 
Vegalianos, os Arturianos e os outros, quando eles intervém, isso pode durar uma hora. Isso pode se 
reproduzir duas, três vezes, mas não durante trinta anos. Então depois, há todo o aspecto 
fantasmagórico, projeção, que lhe faz interpretar isso, quanto mais como você disse, você não os vê 
e Anael lhe disse que não havia entidades. Eu não sei o que você precisa mais. 
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Questão: quando sente-se as mãos tocando você, é quando é mesmo impressionante. 

Mas é a amplificação dos sentidos que faz isso. Mesmo um desencarnado não vai ficar a seu lado 
durante trinta anos; você estaria profundamente desvitalizado e profundamente doente. Então eu 
concebo que não tem nada a ver e sentir isso que você chama de mãos que lhe tocam, e às vezes 
mesmo isso faz mover, mas você não controla os movimentos do corpo. Precisamente os sentidos 
estão ativos e o mais frequente, os olhos podem se mover, mas a mão não pode mover, ou então 
precisa de um esforço considerável. E isso se produz a noite no momento em que você sai do sono, 
do que é chamado o sono paradoxal. Você vê o que eu quero dizer? 

Questão: eu creio. 

Obrigado. 

Eu posso recuperar minha estabilidade? E aliás, é isso que eu vejo sobre seus casulos de Luz, porque 
quando uma entidade ou as entidades estão presentes em certos momentos, elas deixam uma 
marca específica. Aí, não há nenhuma marca, então é um fantasma, é uma projeção ligada ao medo, 
mas as sensações e as percepções de ser tocado estão descritas em sua anomalia, se eu posso dizer. 
A melhor maneira de resolver isso, na próxima vez em que isso acontecer, é de voltar a fechar os 
olhos e dormir, e sobretudo não ter medo ou imaginar eu não sei o que. Trinta anos, é muito longo. 

Vamos, outra questão. 

Questão: o Impessoal invalidou o fato que os códigos e os nomes do Espírito podem ser 
transmitidos por um terceiro, seja ele um dragão. 

Ah não, um dragão pode o transmitir à vocês. Ao contrário, o que é verdadeiro, isso que eu havia 
dito, vocês se lembram, que os dragões podem lhes dar um nome vibral que é muito próximo do 
nome do Espírito; são as mesmas sílabas, mas não as mesmas vogais no interior das sílabas. Então 
efetivamente, eu me lembro muito bem, eu havia dito que um dragão pode comunicar a vocês 
mesmos um nome do Espírito, e se vocês estão íntimos com o dragão, ele  pode dar a vocês as 
indicações que, no nível da sonoridade, não são de fato exatas, porque eu confirmo isso que disse o 
Impessoal, como para as linhagens, não serve para nada, mesmo que um irmão os veja, porque eu 
disse que vocês os veem entre vocês, se vocês são dois a vê-lo, vocês podem se validar um ao outro, 
mas se ninguém vê nada, o que isso vai servir ter suas origens estelares? É a curiosidade da pessoa. 

Não é por isso que vocês sabem que vocês têm tal linhagem, tal linhagem, que isso vai mudar grande 
coisa na sua vida. Ao contrário, essa revelação se faz quando os elementos começam a se sintonizar, 
e aí vocês veem suas origens estelares ou sua origem galáctica, por vocês. Vocês veem também pelos 
outros, muito nitidamente, muito mais nitidamente, o que podem dizer-lhes os dragões. O dragão 
pode dar-lhes, se há uma intimidade muito forte, se o dragão lhe acompanha a sua casa, muito 
frequentemente, ou vem vê-lo, você pode efetivamente obter um nome vibral. Esse nome vibral está 
na mesma ressonância, se eu posso dizer, que o verdadeiro nome do Espírito, concorda? Os nomes 
do Espírito, esses são sílabas particulares, mas isso que eu havia dito nesse momento, que foi 
invalidado pelo Impessoal, não corresponde completamente a mesma coisa. 

O dragão pode dar-lhes muitas coisas por vocês, mas ele pode também ser intermediário com um 
irmão que pediria a vocês seu nome de Espírito. Mas isso que é dado não pode ser o nome do 
Espírito, é um nome vibral que permite aumentar a vibração e de se reaproximar do Espírito. Mas a 
revelação efetivamente, como disse o Impessoal, do Espírito, do nome verdadeiro do Espírito, só 
pode ser feita do interior. Então, efetivamente, um dragão lhes dá esse silabário que corresponde a 
pessoa, que está muito, muito próximo; por exemplo um “a” se torna um “o”, um “u” se torna um 
“o” ou um “i”, mas é a mesma ressonância vibral da consoante, concorda? Que ela tenha duas ou 
três sílabas, o mais frequente. Mas isso para aí. 

Então há confusão entre o aumento, quando vocês têm o nome vibral que é derivado, é claro, do 



79 
 

nome do Espírito e o verdadeiro nome do Espírito que não pode aparecer senão do interior de vocês, 
quando vocês vivem o Espírito, não antes. E a revelação que lhes dá o dragão, isso não é porque ele é 
maroto ou quer que você se lixe, não, ele tem acesso evidentemente ao verdadeiro nome do 
Espírito, mas ele não pode dar-lhes, através de seu filtro, que alguma coisa está se aproximando. É já 
enorme porque isso permite efetivamente, como eu havia dito, fazer subir a vibração e o expandir da 
consciência, mas depois, eu deveria ter seguido nesse momento, isso se faz tão somente no interior 
da pessoa. Mas revelar o nome do Espírito ou o nome vibral a qualquer um que não tenha nenhuma 
vibração nem nenhuma Coroa, isso não serve estritamente a nada. 

Eu tenho bem falado da elevação vibratória, do aumento então da expansão da consciência, porque 
a consciência é vibração, não é? Mas o Espírito, não tem mais vibração, é o Absoluto quando ele se 
revela em totalidade. Não há mais necessidade de ter nem vibrações, nem energias particulares, 
mesmo que vocês as vivam e as sintam. 

Então é uma ajuda vibral, de um nome vibral, que não é mais o nome da alma. Mas esse tipo de 
revelação, que existia infelizmente já no meu tempo... Vocês têm muitos irmãos e irmãs que vão dar-
lhes, mesmo gratuitamente, suas linhagens, sua origem; mas isso vai reforçar o ego, se vocês não 
tiverem vivido a revelação interior. Vocês percebem a glorificação? Vocês irão se dizer: “Ah sim, eu 
venho de Sirius, eu venho de Andrômeda, eu venho de lá”. Não é a verdade. A verdade, é a vibração, 
a expansão de sua consciência que realizou a revelação de suas linhagens, de sua origem e de vê-las 
entre os irmãos e irmãs. Mas eu havia dito que vocês não têm que as dar a outro que não as vê, 
porque aí vocês irão provocar, quase sistematicamente, uma inflação do ego. Não é uma ajuda. 

Ao contrário, pelo nome vibral derivado do nome do Espírito, vocês irão aumentar a vibração da 
consciência para lhe permitir de se aproximar do Espírito, e aqueles que têm a revelação, nesse 
momento, o Espírito dele, vai bem constatar que o nome que foi dado, que é um código vibral 
aplicado nesse mundo, não é o nome do Espírito que, não pode ser aplicado nesse mundo. Quando o 
nome do Espírito é revelado, é a Infinita Presença permanente, é o Absoluto, mas certamente não 
quando a alma está presente. Vocês podem justamente aumentar a vibração da pessoa, da alma e 
lhe permitir de se aproximar muito mais próximo do Fogo do Espírito. Eu me fiz compreender sobre 
o que eu quis dizer? 

Então, não é uma contradição, simplesmente no mês de setembro eu deveria talvez ter especificado 
um pouco mais. Mas havia também o entusiasmo, porque essas coisas estão se revelando cada vez 
mais a todos vocês, é claro. Mas este é o tipo de revelação que não serve para nada do exterior, 
salvo pelo nome vibral quando a comunicação é íntima entre o dragão e vocês. Mas isso para aí. 

Há outros complementos nesta questão ou está bom aí? 

Questão: uma irmã recebeu os nomes transmitidos por um dragão e os transmitiu em seguida. 

E foi feito o que? Porque é necessário de qualquer modo se ensinar sobre qual efeito é obtido. É o 
que é justamente uma inflação do ego – não para aqueles que estão abertos, é sempre o caso -, ou o 
que é uma expansão vibratória ou de consciência? E de qualquer modo, é essencial saber a 
diferença. 

Questão: isso não foi dito, mas uma irmã começou a ouvir os sons a direita, para a recepção de seu 
nome de Espírito. 

Então aí, houve efetivamente uma ressonância que permitiu, pelo fato de receber esse nome, 
aumentar a expansão de consciência e aí, ouvir efetivamente, talvez possivelmente o nome do 
Espírito. É isso que é necessário saber. 

Questão: o Impessoal confirmou que ela começava a viver o Espírito em encarnação. 

É exatamente isso. Vejam a diferença entre ouvir esse nome do Espírito e de ter mesmo um gentil 
dragão que vai ter, antes de um humano, a possibilidade de dar um nome vibral que, eu lembro 
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vocês, se reaproxima do Espírito, mas é tudo, não é a revelação do Espírito. Você pode dar o nome 
da alma, o nome do Espírito, as linhagens estelares, a origem galáctica a um psiquiatra, se você 
quiser, mas você vai terminar na psiquiatria, aí. 

A revelação da Luz, hoje se faz através de sua Presença. Não há necessidade de dar ao outro, outra 
coisa que sua Presença. Cada vez mais isso passa diretamente de Coração a Coração. O risco, eu lhes 
digo, é para os irmãos e as irmãs que não despertaram alguns circuitos vibrais, e que vão se apoderar 
disso como eles se apoderaram de uma origem galáctica. Eles vão repetir isso: “Me foi dito que eu 
vim de tal lugar, me foi dito que eu era isso numa vida passada”. Qual é o interesse, a não ser a 
inflação do ego? Vejam, não é uma questão de alguma coisa que é oferecida como isso. O Cristo, 
havia dito: “Não jogueis pérolas aos porcos”. 

Aí é claro, não são porcos, isso pode ser os amigos, isso pode ser os irmãos e as irmãs, mas mesmo 
entre esses irmãos e irmãs que vocês conhecem talvez intimamente, é necessário respeitar sua 
liberdade. Então aumentar a vibração da consciência, expandir a consciência com um nome vibral, é 
completamente possível, vocês têm feito durante anos com as Chaves metatrônicas, com certeza, 
mas porque vocês acreditam que não lhes deram a pronúncia das outras Chaves metatrônicas que 
portanto vocês tem recebido? Porque o aspecto vibral, nesse nível, não teria tido o mesmo efeito 
que as cinco primeiras Chaves metatrônicas e poderia causar, se eu posso dizer, uma forma de 
confusão ou de inflação do ego, tão simplesmente. 

O mais importante, hoje, é o que acontece no coração, mas não dar o nome do Espírito. É quase o 
nome do Espírito, mas não é necessário dá-lo não importa a quem, quem o pede. Isso é importante 
também. Por isso que o dragão, ele, vai sempre lhes responder, mesmo que vocês tenham afinidade 
íntima com ele, mesmo que ele lhe acompanhe; vocês vejam bem que vocês podem pedir a ele não 
importa o que, ele responderá sempre. Para vocês, mas se for para qualquer outro, não é 
completamente a mesma coisa.  Vocês podem dar suas informações que ele lhe transmite sobre a 
saúde, sobre tudo isso que vocês querem em relação a pessoa, mas se esta pessoa, esse irmão ou 
esta irmã, não tem nenhuma Coroa ativa, então não há a capacidade de subir a vibração, isso não 
serve estritamente para nada. 

Então, o nome vibral, sim, que permite se aproximar do Espírito, sim, na condição que ele tenha uma 
das estruturas vibrais que estejam ao menos eficientes, se eu posso dizer, que esteja ativa. Nenhum 
nome do Espírito pode ser revelado do exterior, exceto nos contatos íntimos, por exemplo com um 
de nós. Vocês têm sido chamados para muitos de vocês, por uma Estrela, por seu prenome, a noite, 
vocês se lembram, há muitos anos, mas vocês não foram chamados ainda por seu nome do Espírito, 
exceto se vocês ouviram precisamente em vocês. 

Então, efetivamente, nisso que eu havia dito no início, ouvir esse nome vibral, sim é necessário dá-lo 
quando isso lhes é dado por algum outro, na condição que tenha pedido, mas do mesmo modo 
também na condição, não de julgar, mas de assegurá-los que esta pessoa esteja já no mínimo nas 
vibrações ligadas as Coroas ou a qualquer outra estrutura vibral. Por exemplo, vocês têm os irmãos e 
as irmãs, hoje, que sentem o Canal Mariano, real e concretamente, mas que não percebem a 
vibração nem do coração nem da cabeça portanto. As estruturas começam a funcionar agora, 
independentemente umas das outras. Vocês irão ver mesmo os irmãos e as irmãs que vão viver as 
manifestações do Fogo Ígneo, embora eles não tenham ainda ativado as Coroas; eu desejo um bom 
Fogo, à eles. Mas isso faz parte da lógica do desenvolvimento da Luz e de sua eternidade aqui 
mesmo onde vocês estão. 

Então não há contradição, há justamente alguma coisa que não foi especificada, de minha falha eu 
diria, e é por isso que o Impessoal foi muito virulento, da maneira que a questão foi colocada. 

Há ainda outro texto nesta questão? 

Não, a questão foi vista inteiramente. 
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De acordo, então nós podemos passar a seguinte. 

Questão: é um sonho: preparando meu casamento, eu estava num vestido branco. Meu bem-
amado me toma pela mão e me mostra o presente que ele iria me oferecer: um pequeno carro 
encantador de dois lugares... 

Não temos direito de fazer publicidade, hein. 

Questão: as pessoas estavam ao redor e procuravam porque o motor não pegava. Você pode me 
esclarecer ? 

Ele lhe deu de presente um carro podre então? 

Questão: Você pode me esclarecer sobre esse sonho? Eu tenho um bloqueio ? 

Não, o carro é para vocês dois, não é? Se eu compreendi bem, há dois lugares. É quando de um 
casamento, certo? Então, o carro, mesmo que é um presente do senhor a dama, é seu veículo 
comum que resulta de sua união. Então, isso não quer dizer que isso não vai funcionar, com certeza, 
eu não me permitiria ser o conselheiro matrimonial, quer dizer simplesmente que isso significa 
apenas que é difícil começar. O motor não pega. Isso não significa que ele não vai funcionar, porque 
há pessoas assistindo o motor, isso significa que pode haver ajustes a fazer, apenas, ou de um 
período de aclimatação. 

Vocês sabem muito bem que quando vocês se colocam em casal, para todo irmão e irmã humano, há 
primeiro a grande alegria da descoberta, da vida do outro, de seu corpo, etc...etc... E as vezes, esta 
fase inicial que não é sempre a mais perfeita, porque as personalidades que se apreciam fora do 
lugar comum, quer dizer, o carro ou a casa – mas o carro é o veículo, a casa não pode se mover -, isso 
quer dizer que haja talvez algumas pequenas falhas, as quais é necessário dar atenção no início após 
do casamento, quando há uma real alquimia das energias no casal, porque a real alquimia, ela não 
pode ser completada unicamente por uma pequena aventura, como isso de um dia. Eu não quero 
fazer não mais o conselheiro sexual, hein? 

Bem eu respondi a esta questão. Você não disse a cor do carro, Você talvez não tenha? 

Questão: não, eu não tenho. 

Porque a cor também é importante. É claro, não é o mesmo se o carro é branco do que se ele for 
vermelho, vocês duvidam. Mas eu não vou passar a rever todas as cores, hein, virá uma próxima vez 
se a cor chegar. 

Então continuemos. 

Questão: outro sonho: eu vi passar no céu os pássaros e milhares de peixes... 

E os peixes estavam a frente ou atrás dos pássaros? Não é muito importante. Os peixes, é claro, e os 
pássaros. 

Não é específico mais os pássaros mencionados estavam a frente. 

Questão: eu vi passar no céu os pássaros e milhares de peixes de toda sorte... 

De acordo, se consideramos que não é a erva, vamos explicar depois. 

Questão: eu estava contente e tinha dito: “é começou”. Você pode explicar esse sonho? 

Completamente. Isso corresponde totalmente aos peixes e aos pássaros. Os pássaros são os 
símbolos da liberdade do elemento Ar; os peixes, são o Cristo. Então, é o anúncio da Ressurreição e 
do retorno do Cristo, e as naves que estão por toda Terra. Então, há o porquê estar contente. 

Ah é tudo hein. Isso para aí, isso que eu tinha a dizer. 
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Questão: eu estou numa floresta. Eu cruzo uma mulher jovem que quer água. Não achando na 
floresta, volto a minha casa e volto com uma garrafa de água e dois copos. Não será bastante 
porque três mulheres esperam por mim. Como interpretar isto? 

Então, você deixa uma mulher para ir buscar água, você volta e há três. Eh bem, que coragem hein. 

A floresta, é um lugar de mistério, é o lugar do inconsciente, é o lugar também das forças vivas dos 
povos da natureza. Você reencontra alguém que lhe pede água, você vai buscar a água porque não 
há água na floresta. Ela lhe pede para ser saciada, é sua parte feminina que não está integrada nisso 
que você é e que está ainda inconsciente, quer dizer, o Feminino Sagrado não está ainda revelado. O 
que será preciso saber, é se é um homem ou uma mulher quem teve o sonho. 

Questão: um homem. 

Eh bem, então sua parte feminina, e quando ele volta, esperando saciar sua parte feminina, havia 
ainda dois trechos que não havia visto. Mas é muito coerente esse sonho aí, hein. Quer dizer que o 
Feminino Sagrado não é reconhecido no seio desse irmão, ele está a procura. E frequentemente isso 
vai dar nas buscas exteriores, isso vai se projetar nas almas-irmãs, nessas chamas gêmeas 
imaginárias onde as pessoas são persuadidas, os homens sobretudo, são persuadidos que eles vão 
encontrar a chama gêmea, porque eles estão com deficiência de Feminino Sagrado. Então, é claro, é 
mais fácil encontrar no exterior do que olhar dentro onde ela está. E a água é exatamente isso, quer 
dizer esse irmão vai buscar água para trazer e quando ele volta, ele se apercebe que há três e que 
não há água suficiente. Você compreende o que eu quero dizer? 

Questão: sim. 

Então aí é muito nítido, sobretudo o pedido de ser saciada, o pedido de água para estancar a sede 
numa floresta. É aliás, através dos sonhos que vocês me colocam, vocês veem bem, o simbolismo se 
torna muito claro. Desde o instante em que vocês conhecem alguns elementos simbólicos disso que 
é a floresta, os peixes, o pássaro, a água, vocês têm a resposta. Vamos ver para os outros se é o 
mesmo, os outros sonhos. 

Questão: outro sonho: uma parte de mim está no exterior de um aviário e eu estou igualmente no 
interior deste aviário de onde eu sou a observadora. Eu não vejo meu corpo físico quando estou no 
interior do aviário e eu vejo meu corpo que estava no exterior do aviário. 

Isso quer dizer que é tempo de sair das fofocas e dos mexericos. E sim, o aviário, não é dos pássaros 
que voam no ar. Nós sempre dizemos um aviário, é onde tem os fofoqueiros aí, é onde isso fala, isso 
grita, isso muda em todos os sentidos. São os irmãos e as irmãs, ou as irmãs aliás, que sentem 
necessidade de falar sem parar sobre os outros. E aí, o que é que isto lhe mostra: seu corpo não está 
dentro do aviário, mas você está, portanto, seu corpo está no exterior. Aí, seu sonho lhe pede para 
sair das fofocas, quer dizer, parar de falar sobre os irmãos e as irmãs que não estão aí. Prossiga o 
sonho, mas aí está muito claro também. 

Questão: a porta está aberta... 

Felizmente. 

Questão: enquanto observadora... 

A observadora, ela está onde, no aviário ou no corpo? 

Questão: no aviário. 

Concordo, então isso lhe mostra o que se desenvolve quando há fofocas. Eu não sei como vão 
traduzir isso “fofocas”, mas não é grave. E como vocês dizem? Os mexericos, vocês sabem, as 
pessoas que passam seu tempo a falar sobre os outros. 

Questão: os fofoqueiros. 
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Eis aí, os fofoqueiros. E aí o aviário é isso, é o lugar dos fofoqueiros. Precisaria saber se esta irmã, é 
uma fofoqueira. Aliás, talvez ela esteja aqui. 

Questão: enquanto observadora, eu vejo um rinoceronte correndo... 

Ah aí mudamos de registro, hein. No mesmo sonho? 

Questão: em seguida. 

Um rinoceronte que destruiu o aviário? É isso? 

Questão: ...que corria atrás de mim estava no exterior do aviário. Eu transmito a informação para 
o outro eu, no corpo no exterior do aviário. Quando eu me viro, o rinoceronte desapareceu e restou 
uma pétala de rosa que flutuava no ar e se depositou docemente. 

Eh sim, isso corresponde completamente a isso que nós lhe dissemos nesse momento. Vocês estão 
cada vez mais frequentemente, e mesmo nos sonhos, na posição de observador. Mas é o reflexo da 
vida normal. Aí é proposto a vocês ver os dois aspectos seus. Há um aspecto material que está no 
exterior e o aspecto espiritual que está no aviário e que está ainda nas fofocas. O rinoceronte, é o 
alerta, ele vem para lhe reverter. Nesse momento, você se volta e o rinoceronte é substituído por 
uma pétala de rosa. Isso quer dizer que nesse momento sua consciência não está mais colocada 
sobre o aviário, sobre as fofocas que se desenrolam no interior, mas você volta as costas ao aviário 
depois de ter avisado, como você disse, seu duplo, não é? Então isso quer dizer que é um alerta 
sobre as fofocas, os mexericos e as calúnias. Então, é necessário não ser mais uma fofoqueira. 

Eu penso que esta irmã, quando ela tiver a resposta, é necessário que ela nos escreva talvez para nos 
dizer se ela é uma fofoqueira, mas em geral as irmãs não gostam muito de dizer que elas são 
fofoqueiras. Mas bom, eu também era, eu gostava bem das fofocas, até uma certa fase, hein. Vocês 
não sabem, quando há uma comunidade como eu tinha, o número de fofocas que circulam, e é 
sempre distorcido. Vejam, isso faz como “um feiticeiro no final da corda”. Isso é parte de um evento, 
é o fim da linha, vocês têm alguma coisa que não tem mais nada a ver. Isso, são os fofoqueiros, o 
aviário como dizemos vulgarmente na gíria, os tagarelas se preferem. 

E aí, é um símbolo muito forte que foi sonhado. E deem-se conta, vocês têm aí muitos sonhos onde 
os irmãos e as irmãs se veem às vezes em duas posturas. Isso prova bem a vocês que em qualquer 
parte, qualquer que seja a natureza do sonho, as testemunhas, o observador, a Infinita Presença, se 
manifestam a vocês, mesmo que vocês não tenham tomado consciência. Isso é a ação da dissolução 
do efêmero e da adequação entre o corpo de Existência e as estruturas efêmeras. Com o Fogo Ígneo, 
também, é claro tudo isso vai tomar mais importância. 

Questão: a questão sobre esse sonho é: você pode dar uma explicação a esse sonho, sabendo que a 
Estrela Al vibra um ponto no alto, enquanto no sonho ela vibra no ponto embaixo no presente. 

Bah, sim, quer dizer, no sonho em todo caso, ela tomou a consciência que eram fofocas. Então, 
qualquer que seja a Inteligência da Luz que foi representada aqui pelo rinoceronte e após pela pétala 
de rosa ou o próprio aviário, seu cérebro, seu inconsciente lhe fala com os símbolos, as imagens 
muito comuns. Vocês veem? 

Então aí, ela diz a ela mesma, as fofocas param. O Fogo não tem mais sido dirigido em direção a 
Ilusão, mas está entregue a boa ordem. Então, é um sinal muito forte. E é lógico, porque desde o 
instante em que vocês falam de um irmão ou de uma irmã que não está aí, e aliás eu sempre proibi, 
em meu viver, que falássemos uns dos outros quando eles não estavam, porque isso é segredo e é 
do ego em todas as vezes, mesmo que seja para elogiar um irmão ou uma irmã. Com certeza, vocês 
tem direito de dar as notícias que vocês conhecem, por exemplo quando um irmão e uma irmã se 
reencontram, dão as notícias de algum outro, mas é necessário não cair nos mexericos e nas fofocas. 

É isso que mostra o rinoceronte. O rinoceronte, se vocês quiserem, é como a vaca, tem os chifres, é 
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um animal sagrado que é muito poderoso, como o touro, é o mesmo princípio. Ele adverte vocês que 
a energia não é completamente orientada corretamente quando vocês falam sobre um ausente. 

Ela nos dirá que a reposta corresponde. Mas a partir do momento em que o Triângulo está invertido 
em seguida desse sonho, é no entanto muito forte. 

Vamos, continuemos. 

Questão: quando eu me coloco no coração, quando das meditações, os pensamentos chegam. Eu 
me remeto ao coração, mas o processo se renova. Como manter o estar no coração? 

Então é muito simples. Se quando você quer meditar sobre o coração, chegam os pensamentos, eu 
lembro vocês que o corpo mental, os pensamentos, nascem também nisso que é chamado o mental 
inferior, que depende do chacra do coração. Vocês têm muitas camadas no coração, sem falar dos 
sub-planos dos chacras. Vocês têm várias camadas, o mental inferior e vocês têm o mental superior 
que não tem mais nada a ver. Evidentemente, se seu mental inferior não está suficientemente 
depurado pelas práticas vibrais, pela elevação de sua consciência, quando você se coloca no coração 
você vai atravessar essa camada de pensamentos.  Vocês têm todos, por exemplo, mesmo nos 
alinhamentos que não são as meditações, tiveram momentos, mesmo nos alinhamentos há muitos 
anos, onde era mais fácil do que outros. E havia os momentos onde vocês tinham os pensamentos 
que chegavam e os momentos onde não havia mais os pensamentos. Isso mostra a vocês 
simplesmente que existe ainda no nível do mental o que é necessário atravessar. 

Então eu não tenho a solução, se isso não é acalmar o mental, antes da meditação. Vocês têm os 
cristais para isso, vocês têm todos os remédios possíveis e inimagináveis, não é, para acalmar o 
mental. Mas se esse processo se produz a cada vez na meditação você se coloca no coração e há 
esses pensamentos parasitas, isso quer dizer que sua consciência comum está no mental, ela não 
está no supramental e isso necessita efetivamente de fazer um trabalho de apaziguamento do 
mental. Vocês verão isso com os cristais, por exemplo – mas há outras maneiras -, mas é para fazer 
antes da meditação. 

Lembre-se, aí também é a mesma coisa. Todas as circunstâncias de suas vidas, quaisquer que elas 
sejam nesse momento, só estão aí para terminar o Face-a-Face e mostrar a vocês que são uma 
testemunha e um observador, quer dizer faz vocês viverem, mesmo que vocês não vivem as Coroas, 
mesmo que vocês não estejam passando pelo processo de elevação vibratória desde os Casamentos 
Celestes, ou bem adiante. 

Vamos, continue. 

Questão: outro sonho: minha filha dormia e começou a chorar. Eu fui vê-la e amamentá-la, nesse 
momento ela voou alto no céu. Eu a vi levitar. Eu tinha medo, eu queria pedir ajuda mas não podia 
nem me mexer nem pronunciar um som. Ela em seguida foi depositada sobre o solo no jardim e eu 
pude alcançá-la. Ela havia crescido e estava mais madura. 

É simples, aí também. Quando uma mãe amamenta seu filho, em um sonho, mesmo se é os traços 
do seu verdadeiro filho, é sua criança interior e desde que ela dá o seio a sua criança interior, quer 
dizer desde que ela alimenta sua criança interior, ela vai e vive sua ascensão. Aliás quando voltam, 
esta criança, ela não volta do quarto onde era alimentada, ela volta do exterior da casa, quer dizer 
que aí, a relação mãe com sua própria criança interior e a casa é evidente. Depois de ter subido aos 
céus, sua criança desce no jardim, e não no lugar onde era alimentada, quer dizer que o sonho lhe 
pede, aí também há um observador, é sua criança interior, que lhe pede para escutá-la com mais 
frequência e de alimentá-la com mais frequência. 

Aí está a chave da sua liberação e de sua ascensão, nisso que se desenvolve nesse momento. Sair da 
prisão, não estar mais numa casa, mas estar num jardim, é o que tudo isso quer dizer, esta criança 
cresceu, ela amadureceu. Isso quer dizer também que em alguma parte você ignorou sua criança 



85 
 

interior e que é necessário estar mais atenta a isso que lhe disse, pela via interior, pela visão do 
coração, pelas percepções também. 

Se vocês têm sonhos como esse, é magnífico. Continuemos. 

Questão: para seguir 

Ah, é o mesmo, não acabou, há o rinoceronte que chega, não, não é isso? 

Questão: não, eu me encontro em seguida numa igreja a subir e descer as escadas, como um 
percurso iniciático. No topo de uma escada, eu olho embaixo e eu tenho vertigem, eu tenho medo 
de cair. Eu me lembro então de toda minha força e consigo enfim. No fim, meu pai que perde a 
visão, faz não importa o que. Como explicar isso ? 

A igreja, o templo, se vocês preferem, qualquer que seja, é o lugar da alquimia interior, o templo do 
coração como dizemos. Nos sonhos todo edifício religioso evoca seu coração. Você se lembra que na 
primeira parte do sonho, você não se ocupava tanto de sua criança interior. Desde que você se 
ocupa dela, ela sobe.  Você se encontra na mesma situação, num primeiro momento, você tem a 
vertigem, você tem medo do desconhecido, mas escuta aí também sua criança interior. Você disse 
que se lembrou da força que lhe é comunicada pela criança interior, porque você a evocou e você a 
invoca nesse momento, e aí você pode subir até o alto e quando você desceu, o que aconteceu? Seu 
pai – não é seu pai físico, mesmo que o tenha visto, as vezes sim, mas aí não -, é seu Masculino 
Sagrado. 

Sua criança interior lhe diz permanentemente: deixe expressar seu Masculino Sagrado; e seu pai 
perdeu a visão, quer dizer que você perdeu a visão clara de seu Masculino Sagrado em você. Volte-se 
em direção de sua criança interior e você será livre. Suba no alto da escada, não mais num templo, 
evoque o sentimento de sufocar, de não se sentir livre. As duas partes do sonho falam da mesma 
coisa. São dois esclarecimentos sucessivos sobre sua situação presente em relação ao Feminino 
Sagrado, ao Masculino Sagrado, e então em relação ao Andrógino primordial que está em conexão 
direta, se posso dizer, com a criança interior. 

Outro sonho. 

Questão: eu tive um sonho com quatro personagens, eu, um garoto, um observador e um homem 
armado. 

É uma irmã, você me disse? 

Questão: sim. 

Muito bem, mas é maravilhoso hein, continue. 

Questão: o homem armado está triste e com raiva. Ele atira sobre a criança e depois sobre mim, 
esvaziando seu carregador. 

Oh lá lá. 

Questão: eu estou sem surpresa e sem medo da arma. A cada tiro, saí uma luz branca com flashes 
elétricos. 

É Goldorak aí (“lanterna verde” desenho animado). 

Questão: a criança reaparece todo de branco e andando sobre meu lado esquerdo. 

É maravilhoso continue. 

Questão: agonizando, eu peço ao observador chamar uma ambulância. Ele responde que é inútil. 

É isso que eu diria, sim, não serve para nada. 
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Questão: eu sei, mas eu lhe peço mesmo assim. Eu morro quando a ambulância chega. 

Mas é muito simples, você está em face de você mesma.  Primeiro o homem armado, que é uma 
parte sua, a criança, e em seguida o observador e você; é sua tri-partição, quer dizer seu corpo, sua 
pessoa, sua alma e seu Espírito, ou se você prefere: seu Masculino Sagrado, sua criança interior, sua 
pessoa e o observador. Você vê o que isso significa? Além disso, o guerreiro com sua armadura, o 
tiro da Luz, ele ressuscita a criança interior e você; ao contrário, você morre. Bem sim, é a 
Ressurreição. Você vê claro, você vê o que em si foi muito masculino, muito forte, muito na ilusão do 
poder e você atira a Luz sobre a criança interior que se revela e que é todo branco a você, e você 
morre. É a morte da personalidade pela descoberta do Masculino Sagrado, do Feminino Sagrado e da 
criança interior. 

Questão: em seguida: no sonho, nós estamos dispostos em cruz. Eu estou no sul de um quarto 
branco, a criança no norte, o observador a oeste e o homem armado a leste. 

Isso vem confirmar exatamente o que eu venho dizer com as ressonâncias com isso que é chamado a 
cruz cardinal, não é da cabeça. Vocês têm a criança interior, a inocência, sobretudo após a Luz ela se 
torna branca, vocês têm a personalidade, vocês têm a Luz e a arma ainda assim, a armadura, que 
está ligada ao Fogo e ao Espírito, ao Masculino Sagrado. Vocês veem como os sonhos que me 
apresentam hoje são muito coerentes no viver que vocês têm, através, dos sonhos aqui, mas do 
Face-a-Face e da resolução, se posso dizer da equação. 

Questão: a criança e eu estávamos já na terra antes que o homem disparasse. Em seguida a esse 
sonho senti uma sensibilidade excessiva sob a pele, em todo o corpo, nas coxas, nas dobras da 
virilha, na cabeça e no lado esquerdo do rosto. 

Isso corresponde exatamente ao que eu acabo de dizer. A segunda parte do sonho com o 
posicionamento em cruz é muito eloquente também, e o sentir que depois confirmou, através dos 
sintomas, as dores, e tudo, que é a morte da personalidade, o desaparecimento do corpo físico, é 
claro. Aliás, o interveniente que tem a arma diz: “Isso não serve para nada chamar a ambulância, é 
muito tarde, é irreversível”. 

Outro sonho talvez. 

Não temos mais sonhos. 

Ah, saímos do sonho então, muito bem. 

Questão: quando da primeira manifestação da consciência que emerge do Absoluto, depois da 
Fonte, como é determinada a origem estelar? Isso vem da Fonte ou há uma liberdade de escolha 
da a-consciência que se manifesta através do Espírito nesta primeira forma ? 

Sim, a primeira forma inicial vai, por ressonância e simpatia, pela lei da atração, mas num outro 
plano, se vocês querem, vai permitir de se encontrar enquanto primeira forma num sistema solar 
determinado e numa dimensão determinada, primeira tomada de forma – eu não posso dizer de 
encarnação, porque todos nós não nascemos jamais, mas a primeira experiência para a saída da a-
consciência em uma forma, ou num sistema solar, ou numa dimensão determinada -, é exatamente 
isso, quer dizer que vocês vão... A origem estelar, é o lugar onde você fez a primeira experiência de 
consciência livre com uma forma determinada, numa dimensão determinada, é tudo. Não é o 
nascimento, hein, mas é a primeira experiência, vamos dizer, da forma, quando vocês passam do 
sem forma a forma. 

Continue. 

Questão: na ótica de deixar viver pelo que propõe a Luz sem a intervenção do mental, como agir se 
um impulso se manifesta? Viver para vê-lo, ou entregá-lo ao amanhã ? 

Nem uma nem outra. Os impulsos, o desejo, de qualquer natureza que sejam, significam a existência 
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da pessoa, mesmo que haja a vibração do coração, mesmo que haja o Si. Tudo a que você vai se 
opor, que nasce no seio da tela de sua consciência concernente aos impulsos de qualquer natureza 
que seja, se você se opuser, isso vai se reforçar e isso vai voltar sem parar; se você se dedicar, isso 
também vai voltar sem parar. Então não é questão nem de se dedicar nem de evitar, é necessário ver 
e atravessar. Há justamente esta noção, como você falou de impulsos, de passagem ao ato, mas você 
não pode enganar sua pessoa dizendo que você entrega seu impulso para amanhã, você sabe muito 
bem, qualquer que seja o impulso. É necessário estar lúcido a fim de ver o mecanismo mesmo de 
nascimento do impulso. O impulso é um desejo incontrolável; o desejo que pertence sempre a 
pessoa e jamais ao Ser, é claro, não há nenhum desejo no Ser. Não é um desejo, é: “A vida se deixa 
viver”, e se há algo a satisfazer, não há desejo que tenha nascido antes, a própria Luz vai criar isso, 
mas sua pessoa, ela, não agi. Então você vê a diferença. 

Com certeza há impulsos incontroláveis mas se eles existem, esses impulsos, em você, eles vêm bem 
de uma anomalia que está em você, sobretudo se você se deixa viver pela Vida, como você diz, 
sobretudo se existe as Coroas radiantes. Quer dizer que há algo que não está claro, o mais frequente 
sobre os chacras inferiores, o primeiro, o segundo ou o terceiro, e que, apesar mesmo da Onda de 
Vida... Eu lembro vocês que quando a Onda de Vida é elevada, ela limpa as memórias dos dois 
primeiros chacras, mas há sempre as relíquias, os hábitos. Então isso, isso convida você a olhar o 
momento específico onde nasce o impulso. Por que há esse desejo? É a atração em direção a 
matéria, a atração em direção a forma, qualquer que seja o objeto de seu desejo, que seja uma 
mesa, um irmão ou uma irmã, ou outro qualquer. Não pode existir impulso para aquele que vive o 
Fogo do Coração, isso não existe. Pode haver os pontos de interesses, mas isso não é jamais 
passional, isso não é nunca resultante de um desejo qualquer que seja, é a evidência da Vida que se 
realiza, mas a pessoa, ela, não tem movimento, porque não é mais ela que comanda, mas o 
supramental e o Ser. A alma ou o Espírito, se você quer. 

Então a existência que você propôs, desses impulsos, com o fato de deixar viver a Vida, há algo que é 
um pouco contraditório. Isso convida você a mergulhar, não nas memórias, mas naquilo que é o 
medo que pode existir em um de seus dois primeiros chacras, que é o medo de não agradar, o medo 
de não ser reconhecido, o medo de não ser amado. Então seu coração não pode ser livre, mesmo se 
você o vê, em relação a isso. É isso que é necessário ver. Então eu disse o medo, isso pode ser 
também outra coisa que não o medo, mas em todo caso é uma emoção cristalizada pelo fato de uma 
falta – e a falta concerne sempre a pessoa. 

Continue. 

Questão: Anael disse que existe, no seio de minha pessoa, os mecanismos passionais ainda não 
resolvidos e ainda não vistos pelo que eles são, devido a uma impressão transgeracional ligada a 
linhagem feminina, impedindo a instalação no seio do Si, despojado de todo desejo e de todo 
impulso. 

Exatamente o que eu disse, justamente antes. Simplesmente estipulou ele mesmo que era uma 
origem na linhagem feminina. Então, é claro, a alteração do Feminino Sagrado e a falta de amor 
provada, não por si, não pelo coração, mas no seio de sua personalidade. É exatamente isso que 
havia dito na primeira parte da resposta antes de conhecer a segunda parte. 

Questão: essa carência do Feminino Sagrado me levaria a buscar no exterior o que está no 
interior... 

Maravilhoso, ele colocou as questões e tem todas as respostas. 

Questão: descobrir isso fez subir em mim uma profunda tristeza que se pacificou hoje. 

É muito bom. Não a tristeza, mas o fato de algo ser elevado. Isso lhe mostra e ele diz, ele mesmo, na 
segunda parte exatamente o que eu disse. Então é visto. Isso não quer dizer que está 
completamente atravessado, mas aí, há algo essencial: é perdoar a si mesmo, e sobretudo, perdoar a 
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linhagem feminina. 

Questão: você pode me esclarecer sobre o que resta a ver, para transcender e o ultrapassar? 

Tudo é visto. Eu tenho dito sempre que quando foi visto, isso se ultrapassa. Não é necessariamente 
no mesmo tempo, mas é num tempo muito curto. Ao atravessar o que é visto, que eu disse e que ele 
disse também, há o perdão é claro – a ele, à linhagem, aos impulsos, a tudo. Porque a origem foi 
vista, o medo da falta, o medo da falta de amor e de reconhecimento vai desaparecer por si mesmo. 
Então, é claro, aí, vocês não estão mais nos períodos onde poderíamos dar as coisas leves para fazer, 
em particular as atividades manuais, de criar os quadros, de cantar, de fazer teatro, porque 
justamente isso desenvolve o Feminino Sagrado, quer dizer uma co-criação consciente do tipo 
artística que é por essência feminina – que não é o Masculino Sagrado em seu aspecto de 
exteriorização, mas é bem a exteriorização, a manifestação, a compreensão e o viver do Feminino 
Sagrado. Mas é algo que está muito muito corrente entre os irmãos, de sempre buscar no exterior, 
muito mais que entre as mulheres. 

Então ver o que foi visto já está perfeito, se perdoar em seguida e atravessar isso sem se apegar. Isso 
prova simplesmente que o desejo, como ele mesmo disse, o leva a sair de seu coração, ao menos 
isso foi visto. E sobretudo eu lembro vocês que qualquer que seja o impulso, todo impulso leva a 
reprodução do impulso, é um mecanismo sem fim. Então é claro, não é uma questão de ir buscar no 
histórico da mamãe o que pode ter acontecido, porque nisso, vocês vão voltar no ciclo também. O 
importante, como nós temos dito e isso se manifesta de maneira cada vez mais concreta, nos 
sonhos, nas situações que vocês vivem, é necessário ver, não para se julgar, não para se condenar. 
Mas ver, aqui, não é certamente um julgamento, mas é simplesmente para elucidar os mecanismos, 
e vocês veem bem que através dos sonhos e das questões, vocês sabem todos cada vez mais 
perfeitamente, quando vocês estão no coração ou quando vocês não estão mais no coração. É isso a 
experiência da Eternidade em encarnação antes de partir. 

Continue. 

Não há mais questões escritas. 

Ah bah, nós fomos muito rápido, não é uma inundação, é uma pequena ondinha. Então continuem 
com as questões orais. 

Questão: a yoga do som é a concentração no som interior durante uma meditação ? 

Sim, completamente, mas é frequentemente casado aos asanas, quer dizer as posturas, 
frequentemente dos dedos aliás, os mudras como eles dizem naquele país. Porque vocês sabem 
muito bem por exemplo que quando vocês estão no Coração do Coração, ou quando há um Fogo 
que se acende, se vocês estão atentos, o som do Espírito e da alma se modificam, eles se tornam 
muito muito agudos, muito muito alto e muito intenso (a intensidade, o volume, se vocês preferem, 
aumentam). Com certeza, meditar sobre esse som, está inscrito no Kriya Yoga, mas não tem nada de 
complicado, hein, não é, é simplesmente levar, como você disse, sua atenção sobre o som e deixar se 
desenrolar o que deve se desenrolar. É tão simplesmente isso, não tem nada mais. 

Outra questão. 

Questão: você poderia fazer uma síntese sobre a fusão do Masculino e do Feminino Sagrado ? 

Então aí, querida amiga, houve tantos ensinamentos que foram dados, é para você fazer esta síntese 
você mesma relendo o que foi dito ou o que você viu. Eu quero bem fazer, mas para que serviria, isso 
já foi dito, e de maneira muito longa. Então eu convido você a retroceder nisso, ou então é que você 
é preguiçosa. Mas eu vou repetir as mesmas palavras, mesmo que de outros irmãos Melquisedeques 
que se expressaram. 

O Masculino Sagrado e o Feminino Sagrado, é evidentemente o que desemboca no Andrógino 
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primordial (eu vou ficar nas generalidades). A parte masculina, a parte feminina, mesmo que não 
sejam sagradas, é o Yin e o Yang, é o luminosos e o obscuro, o ainda não esclarecido como dizem os 
chineses, então é necessário resolver os antagonismos interiores-exteriores, efêmeros e eternos, 
para viver a Unidade e o androginato. O Masculino Sagrado, é a co-criação consciente também, é a 
projeção da consciência no exterior; o Feminino Sagrado, é ao mesmo tempo o ato criativo, em 
particular pelas artes, mas é também a capacidade de voltar ao centro, é claro. Mas vocês têm 
muitos longos ensinamentos que foram dados sobre isso, então eu lhe convido a reler e não a me 
perguntar isso agora, mesmo em cinco minutos. Eu posso lhe dar as generalidades. O que é que há 
por detrás dessa questão, afinal? A vontade de se situar em relação ao Masculino Sagrado e ao 
Feminino Sagrado, é isso? 

Questão: se situar em relação ao Masculino Sagrado. 

Se situar, você? Bem releia o que foi dito. Mas o importante não é se situar. Eu lembro a você que o 
Masculino Sagrado e o Feminino Sagrado, neste período onde o exterior e o interior se fusionam, 
conduzindo a criança interior, o Andrógino primordial onde não há nem masculino nem feminino, 
sagrados ou não sagrados. Vocês estão no período de reunificação do efêmero e do Eterno, nós 
repetimos a vocês sem parar de diferentes maneiras. Nós temos primeiro de maneira pedagógica, 
explicado o Feminino Sagrado e o Masculino Sagrado, de maneira muito abundante. Agora, o que se 
realiza nesta fusão de efêmero com Eterno, é evidentemente as duas polaridades se fusionando em 
Unidade, a criança interior, que ainda estava ligada a alma, e a fusão última do Andrógino primordial 
que se reúne a Infinita Presença ou Absoluto. 

O Masculino Sagrado, é também o sentido da energia e da consciência do interior em direção ao 
exterior; o Feminino Sagrado, mesmo que seja a expressão artística, é sempre um movimento do 
exterior em direção ao interior, em todas as dialéticas e em todos os planos. O Andrógino primordial, 
é o Coração do Coração, está no centro; ele está aliás situado acima do nariz (o corpo), está ligado ao 
Fogo, é claro. Ele foi nomeado o Andrógino primordial, esse 12º corpo, mas ele corresponde também 
a vibração AL, quer dizer no ponto do Triângulo do Fogo, aí onde se resolve o antagonismo, como eu 
acabo de dizer, masculino-feminino, positivo-negativo. Mas não vejam isso em termos de Luz, hein, 
masculino-feminino, no sentido de energia, polaridade masculina-polaridade feminina, Masculino 
Sagrado e Feminino Sagrado. É por isso que foi chamado atração-repulsão assim como bem-mal 
(porque é muito conotado bem-mal), mas é a resolução em vocês de seus antagonismos, do interior 
e do exterior. Eis o que eu posso dizer ficando muito geral. Mas se você tem necessidade de mais 
detalhes, eu lhe reenvio a tudo o que foi dito, que foi longamente, mesmo assim. 

Outra questão. 

Questão: Você poderia dar as últimas novidades do que acontece e de onde está Nibiru ? 

Neb-Heru não está mais desde 2009 hein. 

Questão: Hercólubus. 

A questão é: vocês querem as notícias, é isso? 

Então não somente os vulcões continuam a se reacender de todo lado, e não somente sobre o 
cinturão de fogo do Pacífico, mas vocês têm a fumaça, que está ligada a pressão da camada 
intermediária do magma, que começa a escapar sobre as falhas ocorridas após os sismos, em todos 
os países do mundo e dessas falhas sai a fumaça, quer dizer que o magma, a despeito do trabalho 
dos dragões estão mais intensos atualmente, a pressão continua a subir. Isso quer dizer é claro, que 
a ação direta de Hercólubus está cada vez mais significativa no nível da Terra, não é? Isso foi 
explicado, eu creio, eu não sei por quem, isto foi aqui, mas também um tempo antes. Então a 
pressão é máxima, sobre a Terra, mas também em vocês; vocês têm todos os sintomas do fogo à 
esquerda e à direita. Novamente, não são as memórias para evacuar, são as coisas a deixar sair, isso 
não tem necessidade de vocês. Vocês podem agir, é claro, com tudo o que foi dito, eu penso, mas é o 
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mesmo mecanismo que se produz em vocês – no momento você não soltam fumaça, mas isso vai vir 
-, é exatamente a mesma coisa. 

No que diz respeito aos sinais celestes, vocês têm – e isso foi dito pelo próprio Miguel no mês de 
setembro -, há um número considerável de meteoritos que passam de todos os lados. É claro, é isso 
que precede Hercólubus. E vocês sabem, isso foi dito desde muito tempo, que há um número de 
meteoritos grandes que devem colidir com a Terra. E não são aqueles que desencadeiam o planeta-
grelha hein. Mas isso desencadeia um abalo em sua consciência, é exatamente isso que vocês vivem 
nesse momento. O Arcanjo Miguel, como ele lhes disse, está muito ativo. Ele está muito ativo no 
céu, pelos meteoritos, mas ele está ativo em sua cabeça por cortar os últimos circuitos de seu mental 
e para liberá-los de certos hábitos. É a vibração Micaélica, é isso que vocês vivem nesse momento. É 
isso que permite a vocês, nos sonhos, ou naturalmente, ver em seus diferentes componentes que 
estão em fase de sobreposição, hein, a sobreposição termina, a prova, a Merkabah interdimensional 
pessoal está ligada. 

E vocês sabem que quando um foguete, acende seus lançadores, bem o foguete, ele sobe. Vocês 
estão exatamente no mesmo estado. Isso, são as novidades. Agora, no nível da sociedade, vocês 
veem por vocês mesmo: a Luz esclarece cada vez mais violentamente o que restava de secreto, cada 
vez mais. Isso faz parte ao mesmo tempo da tomada de consciência, mas também da vontade dos 
meninos maus de colocar raiva em vocês, porque eu lembro a vocês que eles se alimentam de 
emoções, e se vocês não têm emoções e se vocês são indiferentes a todas essas revelações que são 
feitas, seja porque vocês dormem, seja porque vocês estão liberados, seja porque vocês não têm 
medo, eh bem eles não estão contentes, porque vocês não os alimentam. Então quanto mais há 
agitação – e eles sabem que vai haver uma enorme agitação -, mais eles podem tentar ainda, enfim 
eles acreditam, recuperar a energia e a consciência como fizeram os Arcontes. Mas é o fim de tudo 
isso, pelo fato de que não há mais véus e cada vez menos, vocês podem se esconder e nada pode ser 
escondido de vocês. É isso também o Face-a-Face que termina, a sobreposição. Essas são as 
novidades. 

Agora em relação ao cenário provável, eu já mencionei, vocês entram agora, efetivamente agora, na 
última data do ano, muito em breve, que há mais chance de ver se realizar as profecias. Mas 
novamente, como isso foi pedido, eu creio, pelo Impessoal, ninguém pode conhecer a data, mas 
vocês têm assim mesmo os sinais, vocês podem tomar a temperatura do que acontece em vocês e o 
que acontece sobre a Terra. Vocês veem que os mecanismos do fogo que se produzem em vocês são 
às vezes muito intensos, muito muito intensos, no nível do corpo como no nível psíquico, no nível 
das emoções e no resto, no nível dos impulsos os quais falamos mais cedo. Há o fogo nos impulsos, 
há o fogo na cabeça, há o fogo no coração, há o fogo em toda parte. Então é claro aqui está o 
panorama observável para vocês. 

É claro Nibiru, Hercólubus também, chega ao limite da visibilidade ao redor do Sol. É por isso que ele 
está realmente capturado em foto, que isso seja pelos satélites de observação do Sol, mas também 
por alguns aparelhos de foto em alguns momentos e em certos lugares. Aliás, vocês devem ter 
reparado que retomaram as pulverizações intensivamente, justamente para mascarar sua visão. É 
claro, eles não poderão mascarar os efeitos eletromagnéticos, mas o aspecto visual de Nibiru, é 
mesmo assim o surgimento em sua realidade, de um corpo celeste, e isso sobre a consciência, é 
assim um golpe, independentemente dos efeitos eletromagnéticos, gravitacionais, que fuzilam, se eu 
posso dizer, cada vez mais os cérebros. Vocês veem bem que há cada vez mais irmãos e irmãs, onde 
eles estejam aliás, que se tornam loucos de um dia para o outro, há uma epidemia. Como vocês 
dizem isso? Há uma expressão que eu não me lembro mais, quando os cérebros se descontrolam? 

Questão: perder o prumo ? 

Isso, essa é uma expressão muito boa. 

E como eu disse e como isso foi dito, todos estão em seu justo lugar. Não confiem nas aparências, 
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mesmo aqueles que perdem o prumo, vocês não sabem que é a Luz que está por trás e que só pede 
para brilhar e se manifestar? Aqui estão as notícias. Agora, nas predições, vocês sabem muito bem 
que esperamos todos como vocês. Tudo está pronto: as naves estão aí, os irmãos galácticos estão aí, 
os buracos foram corretamente distribuídos na superfície da Terra, tudo está no lugar. Falta apenas 
Nibiru. 

Eh é claro, quanto mais vocês verem Nibiru e os meninos maus, terão uma certeza (é impossível), 
mais ou menos uma probabilidade, uma janela se preferirem de aparecimento de maneira visível, 
eles se apressarão em acertar tudo que há a acertar. Eu havia falado, houve uma questão há muitos 
meses sobre as centrais nucleares, informando vocês sobre as centrais nucleares vão parar em todos 
os países do mundo, vocês irão ter surpresas. Aqui estão as últimas notícias. 

Nós, quanto a nós, no nível das notícias galácticas, nós estamos todos prontos, nós esfregamos as 
mãos e nós esperamos. Muitos além disso, os povos galácticos, intergalácticos dos mundos de 3D 
unificada, estão prestes a fazer muitos registros na superfície da Terra. Isso em relação sobretudo, 
aos Andromedanos e aos Arturianos. Os Vegalianos não, vocês sabem que eles têm uma outra 
função, os Anjos do Senhor; mas os Arturianos e os Andromedanos e alguns Pleiadianos também, 
fazem registros permanentes sobre a Terra, e incessantes. Eles tomam o pulso da Terra, porque 
evidentemente, a atividade do núcleo cristalino da Terra – sua rotação que se acelera, que 
desencadeia as Trombetas em alguns lugares -, nos dá o pulso da Terra, mesmo nós Melquisedeques, 
nós estamos ao redor da Terra, mas nós temos ainda muitas naves ao redor do Sol que monitoram 
um pouco o Sol. Nós tomamos a temperatura do Sol. 

E disso que nós observamos desde o início deste ano, aliás, nós lhes dissemos que tudo está 
cumprido e que é iminente, mas cada dia é um pouco mais iminente, mesmo que não conheçamos a 
data. Os sintomas, as premissas, os sinais que vocês vivem em sua consciência, e a ignição da 
Merkabah agora, nos dizem que vocês estão plenamente dentro. É por isso que eu disse que não 
serve de nada determinar uma data, é necessário viver o que há para viver: a ignição de sua 
Merkabah, seu Face-a-Face, seu posicionamento no seio do observador ou da testemunha, quer 
dizer da Infinita Presença e do Si, que é equivalente, quando vocês estão alinhados interiormente. Eis 
aqui as novidades. 

O Fogo não incomoda muito vocês? 

Tudo vai bem. 

Questão: como isso acontece entre os animais que perdem o prumo, como explicar ? 

Mas isso já foi explicado milhares de vezes, vocês todos perdem a cabeça, aí. Os animais, as crianças, 
os bebês, as avós, tudo isso, foi explicado em comprimento, largura e em diâmetro. E é melhor 
peidar fogo do que perder o prumo, hein. 

Questão: o som da alma desapareceu depois de meses. O que isso significa. Eu tive o ponto de vista 
de Anael, eu gostaria de ter o seu. 

Mas o som da alma é o testemunho da ativação dos chacras e da recepção da Luz. Ele flutua, ele 
aumenta, ele diminui, ele pode mesmo desaparecer um certo tempo; isso não tem nenhum valor, 
você não tem que se inquietar, porque eu sinto uma inquietude através disso. Você não pode perder 
seu Espírito assim, sobretudo quando a Luz penetrou, não se ocupe disso no momento. Quando o 
Fogo Ígneo começar a agir, o som vai voltar, e muito forte. O canto da alma, como do Espírito, são o 
testemunho de sua conexão. É claro, já desde muito anos ele flutuava, ele aumentava, ele 
desaparecia, ele voltava, ele permanecia, mais ou menos forte. O fato que ele desapareceu desde o 
início desse ano, você disse, é que é um período para você importante para viver o que é para viver. 
Nem veja nem projete: “Isso é, eu não vou ter sucesso, eu não vou chegar lá” hein, isso nada tem a 
ver com isso. 
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Não há outra explicação senão: é uma preparação. Eu não sei como lhe respondeu Anael, mas é isso, 
nada mais. Nem veja a perda ou o que quer que seja de terrível, ou que não está de acordo com a 
Luz. 

Quando as bainhas dos chacras são queimadas, se o som apareceu e quando ele desapareceu, não é 
grave, sobretudo agora onde há os mecanismos de dissolução final ou a reversão final da alma. 
Então evidentemente, se você está num desses processos, o canto da alma pode desaparecer antes 
de ser substituído pelo canto do Espírito. 

Questão: o som do Espírito permaneceu, eu tenho desde muito tempo. 

Eh bem isso quer dizer exatamente o que eu acabo de dizer: que a alma está em processo de 
dissolução. 

Eu volto, é melhor peidar fogo antes de perder o prumo hein, é preferível. 

Questão: o que acontece com aqueles que têm o som do Espírito durante anos, sem ter tido o som 
da alma ? 

É simplesmente que o som da alma foi, como dizer, mascarado pelo som do Espírito tão 
simplesmente. Os sons são justamente identificáveis entre a alma e o Espírito como você disse, 
quando há um descarte, se eu posso dizer, entre a alma e o Espírito. Quando a alma sobe em direção 
ao Espírito e que a dissolução da alma se realiza pelo Espírito, então nesse momento o som 
frequentemente é misturado, ou às vezes, como o caso desta irmã, ele desaparece no nível do som 
da alma. Mas definitivamente, quando você é liberado vivo, pela Onda de Vida por exemplo, não há 
mais o som da alma e o som do Espírito, há o som da consciência, da Fonte de Cristal; é isso que 
vocês vivem nesse momento para alguns. É mais ou menos o som que alguns de vocês percebem 
nesse momento, que será o som do Apelo de Maria e das Trombetas. Vocês irão primeiro ouvir as 
Trombetas do Céu e da Terra, com as tonalidades diferentes como isso que foi registrado um pouco 
em todo lado sobre a Terra, mas isso de maneira permanente. Depois aparecerá um som muito 
cristalino, que vai assustar ainda mais os irmãos e as irmãs que não estão despertos, mas aqueles 
que ouviram ou que ouvem ainda o som da alma ou do Espírito entrarão em ressonância com o som, 
e é isso que é o agente realizador, se eu posso dizer, da estase. Tudo isso está ligado a aproximação 
de Nibiru. 

Questão: os surdos ouvirão os sons das Trombetas ? 

E os cegos verão Nibiru? Mas eu lhe afirmo, que você pode ser surda como um pote e ouvir o som da 
alma e do Espírito, isso não tem nada a ver, isso não acontece pelos ouvidos, mesmo que estivesse 
localizado aí. Qual a relação com a audição? Nenhuma. E Nibiru, para os cegos, será visto na visão do 
coração instantaneamente 

Questão: é possível desenvolver as modificações que haverá nos nossos corpos após as Trombetas 
? 

Eu não compreendo a questão. Eu ouvi, mas o que é que você quer dizer por aí? 

Nós temos dado todos os sinais desde três meses nós não paramos, o que você quer mais? Não há 
mais pipi, não há mais caca, não há mais consciência, não há mais necessidade de comer, o corpo 
não responde mais, e a consciência se vai. O que você quer saber mais? 

Questão: as modificações sobre o ferro no sangue com a influência de Nibiru. 

Eh bem, Nibiru ele age já sobre o núcleo terrestre. Ele age... a ressonância do núcleo cristalino com a 
efusão de Sirius, do Espírito Santo e as triplas radiações, desde os Casamentos Celestes, é claro, que 
o núcleo terrestre reage a Nibiru. O manto, a camada magmática hein, eu sempre disse que haveria 
um despertar total dos vulcões do cinturão de fogo; este é o caso desde numerosos anos. Eu acabo 
de lhes dizer que o fogo sairia pelas fissuras agora, mesmo que não haja vulcão; é a mesma coisa que 
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se desenrola em seu núcleo, em seu DNA, é claro, é o fogo que vocês vivem nesse momento. O que 
você quer saber mais em relação... A aproximação de Nibiru vai tornar as pessoas loucas, é por isso 
que eu dizia que é melhor peidar fogo do que perder o prumo. 

Todas as manifestações que vocês vivem, todos os sonhos que vocês me têm descrito aí, 
correspondem a isso e a tudo o que nós lhes anunciamos. Nós temos dado suficientemente os sinais 
psíquicos e vocês os vivem aliás, o que é que vocês querem mais? Ou então você procura uma outra 
resposta, além dessa, mas eu não compreendo. 

Questão: Se nós estivermos próximos de um centro de agrupamento no momento das Trombetas, 
nós devemos nos aproximar das naves ? 

Certamente não. Entre em sua casa e coloque-se na cama, e fique tranquilo; nós gerenciamos tudo. E 
não é você que vai decidir tomar seu carro ou o avião para ir a um lugar esperando ser salvo, não é? 
Foi dito pelo próprio Cristo: “Um será tomado e o outro será deixado”, onde você estiver. Não é você 
que decide, não é a pessoa, não é isso, é a Inteligência da Luz.  Mas não se preocupe seu corpo será 
visível e sua consciência também. Se isso deve ser visível para os Dracos, isso será visível para os 
Dracos; se isso deve ser visível para os Vegalianos, isso será visível para os Vegalianos; se isso diz 
respeito aos elfos, os elfos encontrarão o meio, com as transmissões, de levá-los a casa deles. Não é 
você que deve antecipar, quem lhe disse isso? É o Abandono a Luz aí? Aquele que quiser salvar sua 
vida a perderá, fui suficientemente claro. 

Questão: Se estivermos em viagem, paramos a viagem, voltamos para casa e vamos nos deitar ? 

Se você estiver em viagem nesse momento, é porque você devia estar em viagem; cada coisa está no 
seu lugar. Você não vai se colocar na cama desde agora, não? Então veja sua vida e onde você está. 
Se você estiver longe de sua casa, é claro não poderá voltar, mas se você está longe de sua casa, é 
que você deve estar longe da sua casa. Que você esteja sobre uma ilha do Pacífico, no alto de uma 
montanha ou não importa onde não muda nada. Eu disse “entre na casa de vocês” se vocês estão ao 
lado da casa de vocês. Vocês não têm que projetar ir a tal lugar ou tal lugar, é a pior coisa a fazer, a 
pior. Contentem-se de seguir as linhas de menor resistência, vivam o que vocês têm a viver, vocês 
estão em seu lugar certo. Porque querer ainda controlar o lugar onde você está e o que vai precisar 
fazer? Não há nada a fazer, onde você estiver, mesmo que você esteja sob a terra onde acredita 
estar protegido, como os fantoches. Se vocês devem ser levados por uma nave Draco, vocês serão 
levados por uma nave Draco. Se vocês devem ser transportados por um Vegaliano, vocês serão 
transportados por um Vegaliano, onde quer que esteja. 

Isso foi explicado, os Vegalianos e os outros povos veem vocês. Eu tenho dito a vocês que nós 
éramos... a maior parte da Confederação Intergaláctica, estamos ao redor da Terra, que há os 
registros que são feitos. Esses registros são feitos ao mesmo tempo pela Terra, mas também por 
certos grupos de irmãos e irmãs. Como quer você demonstrar a si mesmo seu Abandono a Luz se 
você quer sem parar decidir, projetar onde você vai estar em função dos eventos? Isso prova que 
você não está no interior, é uma deficiência de interioridade. Releia a Bíblia, releia as mensagens, e, 
sobretudo, volte-se a você. O que é que você quer preservar? Eu lembro vocês que as Trombetas 
chegam alguns dias antes do Apelo de Maria, mas quando vocês ouvirem as Trombetas, se vocês 
estiverem do outro lado do planeta, vocês farão o que? É que vocês devem estar do outro lado do 
planeta, e não se inquietem. 

Eu dizia de entrar na casa de vocês, se vocês estão do lado da casa de vocês, mas se vocês não estão 
na casa de vocês há uma razão também. Mas se você quer conhecer a razão para minimizar, isso 
quer dizer que você não está no Abandono a Luz e que você mantém firmemente a pessoa. Não se 
preocupem com isso. Desde o instante em que as Trombetas tocarão em toda parte, vocês serão 
guiados, mesmo antes da estase. Alguns corpos serão totalmente invisíveis, mesmo na natureza. 
Vocês serão tomados, se eu posso dizer, pelo Apelo de Maria aí onde vocês estão. 
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Outra questão. 

Questão: há muito tempo, em um sonho, eu tinha acompanhado minha filha numa cápsula 
vegaliana e eu em seguida descia sobre a Terra. Tem um significado particular para os tempos a vir 
? 

Mas tenho dito sempre que as crianças, de uma maneira geral, não estariam no mesmo lugar que os 
adultos, isso foi dito de maneira formal. 

Questão: ela é adulta. 

Sim, eu compreendi bem, e então? Qual é a questão? 

Questão: isso tem um significado para os tempos que virão ? 

Mas no momento em que você teve o sonho, sua filha não era adulta? 

Questão: sim, era adulta. 

Ela já era adulta. 

Questão: sim. 

Isso quer dizer que vocês não têm o mesmo destino, sua filha e você. 

Questão: eu tinha o sentimento de acompanhar para tranquiliza-la nesta cápsula. 

Não esqueça que nas cápsulas Vegalianas, não todo mundo infelizmente, hein, mas muitos deverão 
ir sobre os Círculos de Fogo e serão suportados durante a estase.  Então durante a estase, vocês 
estão mortos, então qual preocupação pode haver? Bom ao despertar isso será uma outra história, 
mas isso veremos, mas durante a transferência não, não há... não pode haver aí angústia ou medo, 
então é bastante você ter medo por sua filha. Mas qualquer que seja o intervalo temporal em 
relação ao sonho quando ela era criança, e a época em que ela era talvez já adulta quando você 
sonhou, isso quer dizer simplesmente que vocês não têm o mesmo caminho. 

Eu lembro a vocês que depois da Ressurreição, tudo isso que vocês chamam laços familiares, os 
filhos, os pais, isso não representará mais nada para vocês, mais nada, exceto talvez para aqueles 
que terão guardado seus corpos com o corpo de Existência. Mas simplesmente isso agradará vocês, 
mas não haverá mais os laços de sangue, eles não existirão mais, mesmo que vocês se lembrem 
quem foram seus pais ou seus filhos. Porque vocês querem – eu já disse, mas é sistemático isso -, 
porque vocês querem que as regras da vida na Eternidade sejam calcadas aqui com a noção de 
família? Quando vocês sabem que a família está ligada ao que fizeram os Arcontes. É claro que para 
vocês nesse mundo, a afeição da família, do marido, da mulher, dos filhos, é maior, mas depois, isso 
não tem mais nenhuma importância. E aliás, não nos seria jamais permitido separar os pais e os 
filhos, essa separação ela se faz automaticamente – e não é nenhuma perda, é uma liberdade. Isso 
que não quer dizer que vocês não verão mais seus pais, filhos, mas vocês não verão na forma e na 
função que eles têm hoje, certamente não. 

Outra questão. 

Questão: a noite, em deslocalização, eu vou fazer as efusões de coração com os irmãos e as irmãs, 
e de retorno em meu corpo, eu tenho a recordação dos seres com quem eu compartilhei isso. Com 
qual corpo eu vi essas deslocalizações sem nenhuma vontade ? 

Isso pode ser em consciência pura, a deslocalização da consciência não havia necessidade do corpo 
de Existência. A consciência não tem necessidade de corpos. Isso pode ser também com o corpo de 
Existência, mas isso não faz diferença, que haja um veículo ou não haja um veículo, mas em todo 
caso ou não seja um veículo, seja o corpo de Existência, certamente não é o corpo astral. Mas isso 
não faz nenhuma diferença no nível dos efeitos. 
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Questão: isso deixa uma vibração particular para os seres com quem eu compartilho isso ? 

Então aí, cara irmã, pergunte a eles para eles talvez, hein, eles estarão mais aptos a responder do 
que eu. Vocês sabem muito bem que mesmo nos processos de consciência que havia, a 
deslocalização da consciência, que haviam as lembranças, dos dois lados, mas às vezes, havia 
somente um que lembrava. Mas, no entanto, é como os reencontros com os povos da natureza, isso 
leva vocês a mais liberdade e mais evidência quanto a sua eternidade. Mas pode ter lembrança ou 
não. Em geral, se há corpo de Existência contra corpo de Existência, a lembrança está presente, mas 
se são as comunhões que você vai viver em deslocalização, que você não vê seu corpo de Existência, 
mas sabe qual é o irmão ou a irmã que viveu isso, se ele está prestes a dormir, ele não se lembrará. 
Ao contrário, se ele está também em seu corpo de Existência em deslocalização, aí é a situação em 
que haverá mais reminiscências das lembranças e dos fatos. Tudo é possível nesse nível. 

Outra questão. 

É a hora da pausa. 

Então eu digo a vocês até já, ou até daqui a pouco. E recarreguem as baterias para as questões, hein. 
Eu lhes transmito todo meu Amor, mas não muito tempo porque retornamos breve. Até daqui a 
pouco. 

*** 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 
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O.M. AÏVANHOV - Q&R - Novembro de 2016 - Parte 4 

Pois bem caros amigos, nós podemos retomar de imediato os seus questionamentos e avançar 
juntos. Eu o escuto. 

Pergunta: é um sonho: eu deveria replantar em outro lugar grandes árvores frutíferas que haviam 
sido arrancadas, eu via suas raízes e algumas folhas. Você pode esclarecer ? 

É só isso que há como elementos? 

Pergunta: é só isso. 

As árvores frutíferas que foram arrancadas e queremos replantar outras, mas não se pode replantá-
las no mesmo lugar, é isso? 

Pergunta: sim. 

Plantar uma árvore, é um sinal de germinação da vida, é devolver a vida. Agora, as árvores estavam 
onde? No jardim da pessoa? Em uma floresta? Em um lugar imaginário? Isso me parece difícil de 
responder assim, não há elementos suficientes. Plantar uma árvore, é claro, é conhecido, no nível 
dos sonhos. Mas aí, há a árvore que foi arrancada antes, e além das árvores frutíferas. Eu não tenho 
muitos elementos a dar, eu não vejo muito o que isso pode ser. Não há elementos suficientes nesse 
sonho, foi muito sucinto. Há somente a história de ver as árvores que não estão mais lá e que se quer 
substituir por outras árvores, mas que não se pode colocar no mesmo lugar. Salvo a noção, se 
quiserem, de dar a vida, mas em um outro lugar e um outro espaço, eu não vejo. Eu não tenho mais 
elementos de resposta, não há elementos suficientes dados nesse sonho. 

Pergunta: a manifestação de uma consciência a partir do Absoluto poderia formar-se pela 
emanação de um tipo de erupção do interior… 

Do interior de quê, se não existe forma? Não há centro, não há periferia no Absoluto. Mas prossiga. 

Pergunta: … e/ou um processo de atração ? 

Isso torna complicadas essas suas palavras, eu não compreendo nada disso.  Eu não entendo o que 
está sendo perguntado. O Absoluto, quando vocês estão em outras dimensões, vocês são também 
Absolutos. Não vejam o Absoluto como um lugar, nem como um espaço, nem como uma dimensão. 
Toda consciência em manifestação, exceto nos mundos confinados, sabe pertinentemente que ela é 
Absoluto. Então eu nada compreendo. O Absoluto pode manifestar-se em qualquer consciência que 
seja, em qualquer corpo, e em qualquer dimensão que seja, mas ainda é diferente do que foi 
chamado a Liberação, ou ser liberado vivente pela Onda de Vida em um mundo confinado. Mas essa 
noção de centro, de emanação desde o centro não quer dizer nada, não há centro no Absoluto. Não 
há periferia, sem alto sem baixo, sem dentro, e sem fora, visto que não há forma. Qual orientação 
vocês querem ter? 

Não imaginem o Absoluto como um lugar de onde vocês vão sair para tomar seu corpo de Existência; 
se vocês são Absolutos, vocês o são em toda parte. Vocês veem, tentar compreender o Absoluto, 
não é possível. Vocês não podem ter representações, sejam elas quais forem. E ainda mais, se não se 
fala da Liberação, neste mundo, de Liberados viventes, pela Onda de Vida, mas principalmente nas 
outras dimensões onde a questão sequer é colocada, mesmo na 3D unificada. 

Então esta é uma questão que está ligada a uma necessidade de representação ou de orientação em 
relação ao Absoluto, mas a consciência, quando ela se manifesta, não é por qualquer coisa, se 
quiserem, que pode ser comparada a uma saída. Eu acredito que quando vocês estão na Infinita 
Presença, na última porta que não existe, se quiserem, vocês têm a impressão de estar no centro de 
alguma coisa, mas o Absoluto está depois disso. Quando vocês caem, por assim dizer, no Absoluto, 
não há mais centro, e não há mais periferia. Portanto não imaginem que o que se pode viver, 
estando encarnado, na Infinita Presença, precisa ser replicado nas dimensões unificadas; isso não 
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existe. O Espírito está vivo e vivificado. Assim toda consciência – quer seja um Vegaliano, um 
Arcturiano, um Mestre geneticista, um Arcanjo, Metatron – eles são Absolutos, mesmo se eles 
representem um papel dimensional. E isso acontece de modo simultâneo, uma vez que não há 
tempo. 

Vejam, vocês não podem representar-se com seu cérebro, nem mesmo compreendê-lo. A única 
experiência que lhes permite aproximarem-se dele ou vivê-lo, é a Infinita Presença ou a Última 
Presença, o Coração do Coração, ou então a Liberação pela Onda de Vida. Mesmo as suas viagens na 
Eternidade ou na consciência sem corpo não são o Absoluto. Mas vocês também são Absolutos, mas 
a vivência do Absoluto confinado em um corpo, aqui neste mundo, todo ensinamento que lhes foi 
dado por Bidi para perceber o que vocês são, e como nós temos feito com as vibrações, é uma coisa, 
neste mundo, mas não é a mesma coisa. Vocês retomam as necessidades de comparar em relação ao 
que é conhecido. 

Sempre lhes foi dito, estabelecido, e para aqueles que o viveram, que nada pode ser dito do 
Absoluto. Pode-se falar durante horas da infinita Presença, podemos dar-lhes os meios, pela 
vibração, pela refutação, pelo Face-a-Face, para estar no limiar do Absoluto, em que aí efetivamente 
há um centro e uma periferia, mas desde que vocês sejam Absolutos, enquanto vocês estão aqui 
confinados em um corpo, vocês não têm mais noções assim. Nada pode ser definido. É apenas um 
estado permanente de beatitude que é suficiente em si mesma, por assim dizer, e novamente, a 
palavra beatitude é uma palavra fraca em comparação com o que se vive na Liberação do Liberado 
vivente, não é? 

Portanto é muito difícil fazê-los apreender ou ver que desde o instante em que o Espírito desperta, 
desde que há a Ressurreição para vocês, não há mais forma que resista; mesmo que vocês sigam 
para outra dimensão ou uma outra dimensão, vocês não estão fixos em uma dimensão, nem mesmo 
em sua origem estelar, nenhuma forma está congelada. O problema, e isso foi dito várias vezes, é 
que vocês estão tão habituados à forma que vocês não podem ter nenhuma representação do não 
nascido, do que é sem forma. Observem que mesmo nas questões sobre as deslocalizações da 
consciência, vocês têm necessidade de saber se vocês estão em um corpo (astral, de Essência), ou na 
consciência pura. Porque vocês estão, nós todos estamos, sem exceção, na encarnação neste 
mundo, limitados por uma forma. Mas mesmo a forma não quer dizer nada. 

Um Arcanjo não tem a mesma forma na 5.a dimensão como na 18.a dimensão. Isso não tem nada a 
ver e qualquer que seja a forma, ele é também Absoluto. O Absoluto não é um lugar em que vocês 
vão para despojar-se de todo veículo, todos os veículos são os seus. É dito mesmo que, no nível do Si, 
que tudo é Um, e que o Si é Um, e que o Si de cada um é o mesmo, porque muito evidentemente 
isso reflete o Coração do Coração, mas vocês não podem empregar as representações do que vocês 
conhecem em relação a uma orientação, em uma dimensão, ou em um corpo seja ele qual for. O 
Absoluto, é uma reconexão, não é um lugar, ele é um estado permanente, qualquer que seja a 
existência ou não de uma forma móvel e mutável, como é o caso em todas as dimensões à partir da 
5.a dimensão. Vocês veem? 

Então a pergunta seguinte. 

Pergunta: você mencionou a redenção de seres e de mestres ascensos, abusados pelos Arcontes, e 
que alguns tinham se juntado à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres… 

Absolutamente. 

Pergunta: isso quer dizer que hoje,as intervenções deles estão verdadeiramente a serviço da Luz ? 

Eles estão a serviço da alma, mas não da Luz. Especialmente porque a maior parte desses seres não 
foram, nem todos hein, os mestres ascensos mas muitos foram liberados quando os Arcanjos agiram 
sobre Shambala para mostrar-lhes a Ilusão. Foi há seis anos, não é? Mas vocês têm muitos irmãos e 
irmãs humanos, infelizmente, que continuam em sua dinâmica de canalizações desses mestres 
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ascensos. Quem fala? Certamente não aqueles que foram liberados. Eles não vão continuar a 
oferecer os mesmos absurdos uma vez que eles se libertaram a si mesmos desses absurdos. 
Lembrem-se: desde quando se lhes fala de evolução, desde que se lhes fala de nova Terra e da 
continuação de um sistema de carbonado, é falso. Eu não posso dizer melhor, vocês vão vivê-lo em 
breve, então o que posso lhes dizer mais? Vocês o vivem mesmo para a maioria de vocês desde 
agora. 

                                                    

Mas os hábitos, é algo de terrível para a humanidade. É por isso, aliás, que vocês nos disseram, uns e 
outros, através do Fogo Ígneo, não são memórias, não são carmas, são simplesmente ajustes. Hein, 
isso é muito importante. Não vão procurar o meio dia às quatorze horas. 

Todos aqueles que falam para vocês, eu lhe disse, e isso tem sido dito por muitas vozes, que havia 
mais e mais canais. Isto é normal, não há mais véus, mas isso não impede as distorções, a luz oblíqua, 
não impede os hábitos. Qualquer um que foi um canal de um mestre ascenso, é portador de sua 
vibração, mesmo que aquele que já não está mais em Shambala e que esteja liberado, e continua na 
dinâmica do hábito. Aqueles que veem, se vocês têm vídeos desses seres, assistam, vocês verão 
bem. Não é o conteúdo do que é dito que é falso, porque o ensinamento que foi dado sobre a alma é 
muito justo, mas eles simplesmente esqueceram - não esquecido, eles não viram - que havia uma 
finalidade que não fosse a evolução da alma neste mundo. Eles mantiveram ainda a ilusão do carma. 
Vocês veem o que eu quero dizer. Então quem se expressa hoje? 

Outra pergunta. 

Pergunta: as sessões de acompanhamento com seres de Luz são cada vez mais propostas para 
emanar alegria, paz e amor, para sustentar as transformações em curso… 

Como nós fizemos desde muitos anos. Simplesmente nós lhes dizemos, desde 2012, mesmo que nós 
estejamos sempre aí, e nós lhes damos elementos de informação para vocês encontrarem, por assim 
dizer, para orientá-los, neste mundo muito evidentemente. Agora, realmente, há cada vez mais 
canais, haverá cada vez mais, mas isso depende da frequência do próprio canal, porque, eu expliquei, 
para ser canal, é preciso ser capaz de desaparecer, caso contrário é o ego que se expressa, mesmo 
que haja um ser de Luz. 

Pergunta:… essas ações, comunhões, efusões, têm elas um efeito benéfico ou são elas capturadas, 
manipuladas para fins de predação ? 

Quais comunhões? Essas que vocês vivem entre vocês ou essas que são propostas por esses seres de 
Luz? 

Pergunta: essas que são propostas pelos encontros com os seres de Luz ? 

Em que momento? Onde? Com quem? Onde isso? 

Pergunta: em geral. 

Em geral, é necessário estar vigilantes, é muito simples. Lembrem-se, o último passo, ou seja a 
Alegria eterna, há apenas vocês que podem dar o último passo. Nenhum Arcanjo, nenhuma Fonte, 
pode fazê-lo. Portanto quer vocês sejam guiados, sim, por comunhões, sim, é bem possível, mas 
nosso trabalho, vocês sabem, como para os povos da natureza, é principalmente, através dessas 
comunhões, de gerar o seu abandono, porque vocês têm a prova de que é real. Mas nós não 
podemos propor-lhes o exterior… nós podemos fazer curas vibrais, nós podemos fazer terapias 
físicas, mas jamais nós podemos instalá-los em seu coração. Apenas vocês podem fazê-lo, pelo 
sacrifício de sua pessoa. Isso sempre foi dito, não há razão para mudar isso agora. 

Simplesmente, vocês têm efetivamente cada vez mais irmãos ou irmãs que recebem comunicações. 
E é sempre o mesmo, de onde vêm essas comunicações? Quer vocês vejam, ou percebam a vibração, 
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tudo isso é muito simples de ver se o seu coração se abre e se vocês estão na alegria depois. Mas 
essa alegria, como vocês sabem, enquanto vocês não se nutrem da Luz que vocês são, e que 
intelectualmente, ou vibratoriamente, ou energeticamente, vocês pensam que é exterior a vocês, 
ainda há uma separação. Quando nós dizemos, desde muito tempo, que nós estamos no interior de 
vocês e que o mundo está em vocês, não é uma fantasia da mente ou uma bela frase, é a verdade. 
Mas vivam-no em vocês, vejam-no em vocês. 

Portanto, é claro, há muitas informações, muitas energias que circulam e muito mais facilmente do 
que antes. É por isso que há cada vez mais canais, como vocês dizem, mas ainda uma vez: para quem 
vocês telefonam? Se vocês são transparentes, se vocês desapareceram, não há qualquer problema, 
mas pelo próprio fato do desaparecimento dos véus, das camadas isolantes em seus casulos de Luz, 
todos vocês veem, e vocês percebem mais coisas do que antes, isso vocês vivem. Mas aquele que 
não é honesto, é para dizer que isso lhes vai dar Alegria eterna. Isso os faz vibrar, se é justo, é claro, 
isso irá ativar as triplas radiações que descem pela Onda de Vida, ou pelo Fogo Ígneo, ou o Fogo do 
Éter, isso vai reativar em vocês as mesmas estruturas que vocês. Aí está o importante. 

Mas vocês podem bem imaginar que entre esta multidão cada vez maior de canais, há um prato 
cheio, por assim dizer; tem de tudo, e é normal. Alguns de vocês não estão destinados a seguir a 
Liberação em meio aos mundos multidimensionais mas em meio, devo lembra-los, da 3D unificada. 
Assim todos esses irmãos e irmãs, eles não são inferiores, eles estão simplesmente em uma fase de 
experimentação diferente. Portanto talvez para eles seja bastante justo viver isso, tudo depende do 
seu posicionamento em vocês. 

Disse o Cristo: « Ser-lhes-á feito de acordo com a sua fé ». Sem crenças hein, segundo a fé, quer dizer 
a intensidade de sua tensão global do ser nos triplos componentes, corpo, alma, Espírito, em direção 
à Luz ou em direção à experiência. Como eu disse em alguns momentos, vocês não podem mais ter 
as nádegas entre duas cadeiras, não é? Para a consciência pura, é exatamente a mesma coisa, e tudo 
o que se ilustra em sua vida neste momento, já desde o começo deste ano, não é para fazê-los ver e 
aquiescer ao que vocês veem em vocês. Mas por isso, necessita ter humildade, a transparência, em 
aceitar vê-lo. Não há punição, não há recompensa, vocês veem. Não há ninguém que lhes vai dizer: 
« vocês vão aí » ou « vocês vão acolá ». Vocês irão para onde vocês levam o que vocês são, nada 
mais, nada menos. Há somente vocês que se julgam a si mesmos, que sobrecarregam a sua alma, 
como diziam os Egípcios. 

Outra pergunta. 

Pergunta: a Merkabah interdimensional individual é uma estrutura própria de nossa dimensão de 
3D ou é específica das formas de vida humanoides ? 

Não, ela é específica da 3.a dimensão dissociada. Ela é um corpo intermediário que permite chegar 
ao corpo de Existência e substituir o corpo físico pelo corpo de Existência, quando isso é necessário, 
mas é tudo. Portanto a Merkabah existe apenas nas 3D dissociadas. Não há necessidade dela, nas 3D 
unificadas; eles não têm necessidade de iluminar algo para partir para outro lugar, eles são livres. 
Vocês veem a diferença? Não há qualquer necessidade de Merkabah fora dos mundos confinados há 
unicamente a necessidade de um corpo de Existência, que é o seu veículo eterno quando vocês 
entram em manifestação em qualquer dimensão que seja. 

Outra pergunta. 

Pergunta: é um sonho. 

O que você sonha. 

Pergunta: durante 3 dias eu tive o mesmo sonho… 

3 noites seguidas? 
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Pergunta: sim. No 1.o dia, um casal me visita, com os braços carregados de presentes. Eles me 
entregam um pergaminho. Desenrolando-o, todas as palavras se apagaram com exceção de duas: 
« a Lei ». No 2.o dia… 

Então não é o mesmo. 

Pergunta: não 

Então não são três vezes o mesmo sonho… Bah, leia o segundo sonho. 

Pergunta: no 2.o dia, esse casal me cobre de presentes e me faz visitar uma mina de minerais. 
Estes são muito brancos e negros. Um outro pergaminho me é ofertado, com as duas palavras: « a 
Lei ». No 3.o dia, eu recebo tantos presentes … 

Pelo mesmo casal? 

Pergunta: sim.O casal me apresenta o bebê deles com olhos de dragão em ouro. Eles me dão um 
3.o pergaminho; todas as palavras se apagam novamente, salvo « a Lei ». Você pode esclarecer ? 

No Amor, que é a lei do Um, não há necessidade de outra lei. No mais, um casal traz presentes a 
você, estamos de acordo, cobre-lhe de presentes, leva-o a visitar uma mina, eu creio, é isso? Tudo 
isso anuncia que só o Amor é, e que quaisquer que sejam os presentes, a lei vale todos os presentes 
porque é o maior dos presentes: a lei do Um, a lei do Amor. Porque se fosse « as leis », tudo estaria 
escrito. Na lei, não há nenhuma necessidade de escrever, na lei do Um. O Amor é a norma, o 
respeito é a norma. Não há nem mesmo ideia de incômodo, de predação, de tomar o que quer que 
seja, porque tudo é uma dádiva. Assim é claro, eu disse, na 3D unificada, podem haver jogos ás 
vezes, jogos de guerra, pode haver como uma criança que brinca de guerra: « Pan vou te matar », 
mas não, ele está vivo. Mas aí, isso é igual na 3D unificada, não há morte. Mesmo se um corpo possa 
ser usado, mesmo que o corpo possa estar morto, em particular nos exércitos de alguns que se 
divertem, não é grave, eles tomam outro corpo. 

Portanto nesse sonho, você é coberto de presentes, você visita espaços desconhecidos, uma mina 
onde há minerais, seja qual for a cor, branco ou preto você disse. E ainda mais, a cada vez, esse 
pergaminho, restam apenas essas duas palavras. E sejam quais forem os presentes que você recebe, 
sejam quais forem as experiências que você carrega, só o Amor permanece. O Amor não é uma 
experiência, como o Absoluto ele não pode ser uma experiência ele é um estado. Vocês não podem 
fazer a experiência do Absoluto, porque mesmo que no começo isso lhes dê a impressão de ser uma 
experiência, o estado ele dura, então ele não é uma experiência, ele é um estado. Onde, repetimos 
para vocês, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo de desejo, o corpo físico, não comandam 
mais. Eles não constituem mais a lei, como é vivido nesse sonho. 

Então, é um anúncio e um lembrete, uma vez que isso aconteceu, mesmo que as circunstâncias 
sejam diferentes, há três vezes o pergaminho e três vezes escrito: "a Lei". É que, independentemente 
dos presentes da vida, independentemente da felicidade de ver novas paisagens (aí havia uma mina), 
independentemente das festividades, em última análise, só resta o Amor, a lei de Um. Por isso, é um 
lembrete da lei de Um, ou seja, não se deixar seduzir pelos presentes dos irmãos e irmãs, os 
presentes da vida, porque há um desejo, mesmo inconsciente de satisfação de algo. O mais belo dos 
presentes, é a dádiva de si mesmos, o serviço, e o Absoluto ou a Infinita Presença, todo o resto é 
acessório. 

Lembrem-se do que foi dito por Nisargadata ou outros grande seres do Advaita Vedanta: « Aquele 
que é livre não pode ter desejos, sejam eles quais forem ». Mas isso não o impede de viver a sua 
vida, de ser casado, de ter filhos, de fazer amor, mas não há nada, em tudo isso, que está na ordem 
do desejo, é da ordem da evidência, não há busca de prazer, de amor, de presentes. Eis um pouco do 
que deveria significar esse sonho, que se repete – e isso é importante, é por isso que eu insisti – três 
noites seguidas. 
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Portanto não é uma advertência mas repete-lhe a sua própria criança interior, a sua própria 
supraconsciência. O Espírito lembra o essencial a você, porque você não pode estar ao mesmo 
tempo na Infinita Presença e no impulso ou no desejo, não é possível. Mesmo que o Si não possa ser 
mantido quando há desejo, seja qual for esse desejo. É um ou outro, e isso vai se tornar cada vez 
mais assim, além disso. É por isso que para muitos de vocês, vocês observam hábitos, 
comportamentos afetivos, alimentares, ou em todo setor, que se modificam, é normal. 

Outra pergunta. 

Nós não temos mais perguntas escritas. 

Então passemos às questões orais. 

Pergunta: quando falamos de estar no serviço, trata-se do serviço à pessoa, ao corpo… ? 

Nem um nem outro. O verdadeiro serviço, é a doação de si que não vai buscar agir em tal domínio ou 
servir em tal setor ou tal outro setor, é alguém que aceita o que a Vida lhe traz, em qualquer setor 
que seja, e que vê claramente, qualquer que seja o outro que esteja à sua frente, ele mesmo 
(inimigo, amigo, irmão, irmã, pai, filho). Aí está a Liberdade e o verdadeiro sentido do serviço. O 
serviço principal não é decidir ir nutrir os benefícios, por exemplo, não é decidir fazer um serviço ou 
distribuir seu dinheiro, nada disso. O serviço é um estado natural do coração, porque se é um serviço 
que você mesmo decide… E é verdade que isso faz parte de muitos ensinamentos no Oriente, em 
particular onde o Yoga da Devoção os levava inexoravelmente à Realização e à Liberação, ou seja 
havia um tal esquecimento de si, uma tal humildade, um tal desaparecimento da pessoa, que não 
havia nenhuma reinvindicação da pessoa. Mas para isso, é preciso ser um grande místico. 

Sem isso, se você concebe o serviço como servir, curar, dar de comer, dar seu dinheiro, ouvir, não é 
isso. Isso, isso concerne à pessoa. O serviço do qual nós lhes falamos, não é unicamente a devoção 
no sentido do Bhakti Yoga, até pode ser isso, é claro, mas é antes de tudo um impulso natural, 
porque real e concretamente, no outro, vocês não veem nada mais do que vocês mesmos, não nas 
aparências, não na idade, não nas formas, mas no coração. Não é uma visão do Espírito, é uma visão 
real. Quando eu digo visão do Espírito, é uma visão do Espírito no sentido etimológico, mas não é 
uma visão do Espírito como algo que não existe, na linguagem popular, hein, portanto essa palavra é 
confusa. A visão da pessoa, desde que o serviço dependa das circunstâncias da demanda ou do que 
vocês podem aportar em um setor ou outro, vocês ainda estão inscritos na pessoa. A doação de si, é 
uma consciência que age, amplia, a consciência do Si, ou da Infinita Presença, ou a a-consciência. 

E sobretudo, é algo que se faz naturalmente, sem isso ainda é você que quer viver a sua vida antes 
de se deixar viver pela Vida. Viver sua vida é importante para conduzir um carro, para preencher um 
cheque, mas nos domínios espirituais, não misture tudo. No domínio do Amor, isso não tem nada a 
ver com tudo isso. Mas muito evidentemente que é importante também expressar isso, quando há 
ainda uma pessoa, em meio à pessoa, mas vejam as coisas claramente, como eu lhes digo sem parar. 

Continuemos, outras perguntas orais. 

Pergunta: como se comportar diante dos mendigos ou dos refugiados ? 

Mas não há que decidir se comportar assim ou assado. Ainda uma vez, você confunde a moral da 
pessoa e a moral do Amor, que não conhece isso. O Amor é espontâneo, ele pode ignorar, e sem 
saber porquê, porque ele dá a tal mendigo e porque ao outro ele não dá nada. Não há necessidade 
de se colocar a questão ou de saber se se deve dar a um e não a outro; esta é ainda uma 
problemática da pessoa. Aquele que está no Amor não tem necessidade de separar o jogo, ele 
distribui o Amor de válvula aberta, onde quer que ele passe, mas isso não o impede também de ter 
uma ação puramente pessoal e humana, realmente como você disse, doando dinheiro. Mas eu não 
posso lhe dar uma regra de conduta para a sua pessoa, é você quem vê, é você quem decide. Mas se 
você está no Si ou Liberado, você não se faz esse tipo de pergunta, uma vez você dá, outra vez você 
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não dá, mas sem saber porque. Não é uma decisão da pessoa – por que aquele é branco, por que 
aquele é imigrante, por que aquele é mais pobre –, isso se faz naturalmente. 

Tanto que não é natural, é condicionado. É condicionado na expectativa de uma recompensa, está 
condicionado a uma empatia real, humana, ligada ao sofrimento que vocês veem. Alguns são 
sensíveis ao sofrimento dos animais, outros ao sofrimento de seus filhos, outros ao sofrimento de 
estranhos, mas o serviço de que falo não é uma decisão deliberada como no Bhakti Yoga. É já 
significativa, o Bhakti Yoga, mas hoje é apenas isso, é principalmente seguir as linhas de menor 
resistência. Não para esperar obter qualquer benefício, mas porque o coração obriga-o a dar ou não 
dar, mas isso não acontece através do mental, isso acontece pela pessoa, mesmo se isso se expressa 
através da pessoa. 

Portanto, temos de diferenciar esses serviços, são dois serviços diferentes. Um que está ligado ao 
humano, e que já é muito importante, a compaixão, a partilha, a troca, comunicar-se bem, mas o 
dom de que falo não é um dom necessariamente de dinheiro nem de se tomar nos braços. Isso é 
algo que naturalmente emana de você e que às vezes não emana, não porque você decidiu que não 
era necessário doar, porque a Luz, nesse momento, na sua inteligência, diz que ' não é o momento 
de doar - e não é você quem decide. 

Outra pergunta. 

Pergunta: foi dito que as chamas gêmeas se tinham reencontrado principalmente antes de 2012. 
Há algum esclarecimento a ser trazido àquelas que se reencontraram depois dessa data ? 

Então é claro, evitemos as projeções, ou os impulsos, ou os desejos puramente sexuais, hein, nós 
falamos realmente das chamas gêmeas. Hoje, não há diferença em relação ao período anterior a 
2012, quando isso aconteceu, não é, é exatamente o mesmo processo. Jamais existe predação entre 
as chamas gêmeas, jamais existe ascendência de um sobre o outro, nunca há impulsos. É um estado 
natural, e mesmo quando há sexualidade, o que acontece? Não é mais o prazer humano, é o êxtase 
do coração que se produz, a cada vez. Se não é o caso, não é uma chama gêmea, é tão simples 
quanto isso. É evidente, se não há sexualidade, porque vocês podem muito bem tem chamas gêmeas 
que nada têm a levar num nível sexual, pois bem a troca do coração se faz de forma diferente, 
tomando-se nos braços, mas sabe-se instantemente. 

Assim, é claro, há pequenos malignos que encontraram o álibi muito confortável para explorar todas 
as chamas gêmeas que eles encontram em seu caminho. Mas isso, isso não tem nada a ver com as 
chamas gêmeas, é um impulso disfarçado de chamas gêmeas. E nós lhes temos sempre dito que 
havia ainda assim muito poucas chamas gêmeas, e portanto se não há nenhuma chama gêmea, não 
há nada a buscar. 

Aliás, não se pode buscar uma chama gêmea. Ela se apresenta, ou as duas pessoas, entidades; é 
irresistível, não há perguntas sobre saber se é bom, ou não é, sim é isso ou não é. Isso é de uma tal 
evidência, como o Absoluto, que não se oferece qualquer discussão. É mesmo assim profundamente 
diferente do que ir construir cenários de sexualidade de vida comum, não é? E isso não engana. O 
Fogo vibral que percorre as chamas gêmeas que têm uma atividade sexual não corresponde a nada 
de conhecido ao nível sexual, absolutamente nada. Isso é muito mais tantrismo – e é aliás tudo 
menos sexualidade –, são simplesmente duas chamas que se juntam e que se incendeiam juntas. E 
não é algo que se busque, isso acontece por si só. 

E nós lhes alertamos, nós sempre lhes dissemos, a noção de chama gêmea, isso concerne a muito 
poucos irmãos e irmãs. Portanto não vale a pena procurar, se vocês não têm chama gêmea. Ou 
então se vocês pensam que lhes falta uma chama gêmea, é principalmente porque lhes falta o 
componente feminino ou masculino que vocês não encontraram em vocês, assim era um álibi, 
realmente. É preciso não mais confundir as almas gêmeas e as chamas gêmeas. Entre as almas 
gêmeas, há sempre problemas, sempre, porque isso resulta de vidas passadas e de apegos passados; 
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nas chamas gêmeas isso não pode existir. 

Outra pergunta. 

…Silêncio… 

O fluxo de perguntas secou. 

Pergunta: em um sonho, eu tinha vindo encarnar na Terra para unificar-me, e assim cada vez que 
eu encontrava um parceiro, éramos sempre dois, e eu sempre fazia tentativas… 

Bah quando se encontra alguém, se é sempre dois, não? Eu não compreendo o que isso quer dizer. 

Pergunta: no sentido de formar um só, como uma fusão… 

Sim, isso se chama paixão, simplesmente. 

Pergunta: eu não poderia começar nesse estado e eu estava triste. Então eu me vi no Céu como um 
semi-anel de ouro. Outro semi-anel veio, eles eram magnetizados e formaram um Sol. 

O sonho mostra-lhe dois erros. Você não pode descer à Terra para unificar-se, visto que você já está 
unificado antes mesmo de descer pela primeira vez à Terra. É antes uma desunificação, o fato estar 
na Terra, não é? Você era unificado, você alega descer em encarnação para unificar-se, você busca 
essa união através do Masculino Sagrado. Há parceiros, mas nem sempre está completo, e a 
completude vem de onde, você mesmo disse, do Céu, não na Terra, não na forma. É claro que o 
parceiro, sem falar de chama gêmea, sem falar de alma gêmea, vocês sempre irão ter necessidade de 
um parceiro enquanto vocês não tiverem compreendido que vocês são inteiros em vocês mesmos. 

Nos tempos mais antigos, antes da descida do Espírito Santo, eu os lembro que todos os mestres 
eram celibatários, exceto Nisargadata – mas ele, ele estava tão distante –, mas nós, nós estávamos 
inteiros em nós sozinhos. Eu dizia, aliás, na minha vida que eu amo tanto todo mundo, como é que 
eu poderia amar mais a uma mulher, uma vez que eu amava todo mundo da mesma forma? Embora 
quando vocês têm um parceiro, vocês o amam necessariamente mais. Eu me engano ou não? É 
evidente. Portanto quando vocês amam mais alguém, vocês não podem amar todo mundo da 
mesma forma, assim vocês se privam a si mesmos do Amor. 

De fato, o parceiro não está aí para enviar-lhes a algum lugar uma imagem num espelho daquilo que 
lhes falta. E além disso você o descreve muito bem, em seu sonho. Mesmo as fusões não foram 
completadas, há uma sensação de incompletude que permanece, como em toda relação carnal ou 
de casal, com exceções, é claro, é por isso que nós havíamos falado das chamas gêmeas, porque era 
a época dos encontros. Mas aí, efetivamente, muitos dos irmãos e das irmãs se serviram dessa 
desculpa para experimentar, digamos. Mas isso era previsível, nós soubemos disso antes, mas isso 
foi uma muito grande lição para esses irmãos e essas irmãs. 

O seu sonho vai no mesmo sentido. Há primeiramente o fato de sonhar que você desce para 
reunificar-se, portanto esperando encontrar o seu duplo, não é? Mas o duplo, você não o encontra 
na Terra em seu sonho, você o encontra no Céu, dessa forma ele não está aí. Portanto você está 
completo em você sozinho, não há duplo. O sonho é muito claro nesse aspecto. Seja porque o duplo 
não está encarnado, seja porque você não tem duplo. Porque você quer a todo custo ter um duplo, 
um duplo monadário? Vocês já têm muito o que fazer com todas as almas gêmeas. 

…Silêncio… 

Outra pergunta. 

Pergunta: eu fiz uma criação espontânea que me deixou perplexo. O título me veio 
espontaneamente: « Chamas gêmeas ». Erelim me confirmou que me havia inspirado para essa 
criação e esse título. Isso tem algum significado especial, além dessa expressão artística ? 
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A partir do momento em que você se expressa, ainda mais se isso é sugerido, vai-se dizer, por um 
dragão, você entra necessariamente na cocriação consciente e no Feminino Sagrado, estamos de 
acordo, isso é o que nós chamamos assim. Portanto nessa criação, você ergueu o duplo, como você 
mesmo disse. Mas não faça projeções, isso não quer dizer que há necessariamente um duplo em 
algum lugar; isso quer dizer também que você unificou as suas duas polaridades. Vocês veem o 
perigo, é acreditar que vocês vão se meter a buscar uma chama gêmea, que de resto não existe, 
exceto para alguns irmãos e irmãs. Quando eu digo alguns, mas são muito poucos irmãos e irmãs, 
isso representa talvez 2% dos irmãos e das irmãs despertos, é algo que está… Então nós insistimos 
também na época sobre as funções, entre aspas, se posso dizer, da reunião dessas chamas gêmeas, 
era para dar uma radiação na Terra mais forte, mas isso é tudo. Eles não precisam rezar, eles não 
precisam fazer amor para que isso se realize. Isso se realiza desde que eles se tenham reconhecido, 
isso é tudo. 

Agora, que você se tenha expressado, através de uma criação artística, isso, não quer dizer 
necessariamente que você tem uma chama gêmea mas que você se expressou, através dessa noção 
de duplo... aliás, será que isso representava alguma chama? 

Pergunta: sim. 

Isso é normal então, é realmente a chama original. Quando se fala de duplos monadários ou de 
chamas gêmeas, são as mesmas chamas, portanto frequentemente nas criações da cocriação 
consciente através do Feminino Sagrado, vocês vão expressar, até mesmo de modo muito figurativo, 
ou não, a noção de casal, de casal sagrado, mas será que isso significa que isso lhe diz respeito? Não, 
isso pode querer dizer simplesmente que esta é uma obra que deve ser vista para desencadear um 
processo vibratório, evocar alguma coisa, mas não há necessariamente correlação com a 
necessidade de ver, de reencontrar uma chama gêmea, ou de acreditar na existência de uma chama 
gêmea. 

Esse pode muito bem ser também um mecanismo de encontro com Erelim que desencadeou esse 
Amor inverossímil que existe nos olhos dos dragões, e que lhes dá a impressão de não fazer mais do 
que um com o dragão, e de tê-lo reproduzido de maneira artística. Porque, é claro, os processos de 
fusão com os povos da natureza podem às vezes, quando eles são muito intensos, aproximar-se da 
sensação de que vivem dois seres que são realmente uma mônada. Vocês veem, há entre vocês 
quem tenha encontrado dragões e que depois, vivem um Amor incomensurável. Eles não vão no 
entanto dizer que o dragão é a sua chama gêmea. Vocês teriam alguns problemas no âmbito sexual, 
hein. Mas o coração a coração é mais importante. Nas chamas gêmeas, aliás, é o coração que 
predomina, quer haja sexualidade ou não, vocês veem? 

Assim a criação artística, tome-a pelo que ela é, talvez o testemunho, como lhe disse Erelim, disso 
que ele sugeriu a você, ele despertou a sua chama. E além disso a experiência de alguns encontros 
com os dragões, mas também com alguns elfos, é da ordem do encontro das mônadas, no âmbito do 
que é posto em movimento. Vocês veem o que eu quero dizer? Alguns de vocês viveram isso. 

Outra pergunta. 

…Silêncio… 

O fluxo cessou em definitivo. 

Pergunta: você falou do Amor indizível quando do encontro com um dragão ou de um outro povo 
da natureza… 

Nem sempre, hein, isso é raro. 

Pergunta: quando isso chega, como ele se manifesta? 

Mas esse é um Amor incondicionado, é um Amor que ultrapassa tanto o humano, vocês não podem 
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se enganar. Não há problema de reconhecimento. Se vocês viveram isso com uma mônada, uma 
verdadeira mônada, com um dragão, isso não pode deixar nenhuma dúvida, portanto você não se 
coloca a questão de reconhecê-lo. Desde que você se coloque a questão, e isso é o mesmo para a 
Liberação, de saber se você está liberado, é porque você não é livre. 

Pergunta: qual diferença há com o Amor que pode ser vivido com uma chama gêmea ? 

Mas não há diferença, eu acabei de dizer isso. Simplesmente vocês não vão viver com o dragão, isso 
é tudo, mas ele imprime a sua marca, quer dizer, alguns irmãos e irmãs que viveram isso poderiam 
falar-lhes desse Amor indizível que eles trocaram no olhar e no coração, isso deixa uma marca 
indelével. E não há problema de reconhecimento. Compreendam bem que tanto para o Absoluto, 
quanto para as mônadas, quanto para os encontros (desse Amor) com os dragões ou os elfos, não há 
pergunta que possa ser feita. Quando isso é vivido, ele é reconhecido instantaneamente. 

Assim colocar a questão de «como reconhecer» prova simplesmente que você não o viveu, estamos 
de acordo? Mas se você o vir, você o reconhecerá imediatamente, você não tem necessidade de que 
eu lhe dê do exterior o que vai acontecer dentro do seu coração, as mudanças que vão sobrevir em 
sua consciência. Não serve para nada uma vez que isso se produz espontaneamente quando deve se 
produzir. Você vê? Dar a você esse tipo de informação não serve para nada, simplesmente esse é um 
Amor incomensurável que não pode ser comparado a nenhum amor humano, exceto o amor entre 
as mônadas, isso é tudo. Ou o Amor do êxtase total daquele que se instala definitivamente na 
infinita Presença. Naquele momento, o Amor emana de vocês, vocês têm a impressão de fazer o 
amor em todo o Planeta, a todas as consciências, e a vocês mesmos. Não são vocês que decidem. 
Mas fazer-se o amor, é um ato de amor do coração, não é questão de órgãos genitais ou de contatos 
físicos. 

E inconscientemente, através do ato sexual, através do fato de ser um casal, através do fato de ter 
filhos, é a busca desse Amor perdido; o sofrimento vem daí. E toda consciência nesse mundo se 
projeta sobre um objeto de amor, que a pertença, mas isso não é o Amor incondicionado. É 
justamente o fato de estar privado disso que desencadeiam-se todos os comportamentos humanos, 
mas aquele que vive o Amor incondicionado sendo Absoluto, aquele que encontra sua mônada ou 
um dragão onde isso se vai passar, não há mais necessidade do que quer que seja, ele só precisa 
talvez partilhá-lo e trocar com todo mundo para fazer parte de sua felicidade. Mas isso não é um 
problema de reconhecimento. Na época também, tinha havido muitas perguntas em relação às 
chamas gêmeas e em relação a isso. A pergunta não pode ser colocada, isso é evidente de um lado e 
do outro. Da mesma forma que aquele que está liberado, é uma evidência interior, não é uma 
crença; isso se traduz, aliás, em tudo o que se vive. 

Então esse Amor inacreditável, e além disso os sonhos, alguns que foram evocados, fazem apenas 
ilustrar, se se pode dizer, a busca sem sentido que todos nós levamos na Terra para encontrar o 
Amor – por toda parte exceto aí onde ele está. Quando vocês vivem esse Amor, que seja apenas uma 
vez, vocês não são jamais os mesmos, como aquele que é liberado vivente não pode mais ser como 
ele era antes, é impossível. Isso é uma evidência. E uma evidência de cada minuto quando se é uma 
mônada com quem vocês vivem. Não há perguntas mentais, saber se é a mônada ou se não é a 
mônada. Desde que existe essa questão, a de que vocês não estão com a sua mônada, é tão simples 
como isso. É uma desculpa. Pode ser uma alma gêmea, mas naquele momento as paixões vão se 
desencadear, os problemas vão aparecer, os questionamentos vão aparecer. É por isso que com um 
dragão vocês não se podem enganar, ainda menos vocês se enganam com uma alma gêmea ou com 
um impulso sexual. 

E há entre vocês aqueles que viveram isso, não? Aqui. 

Pergunta: sim. 

Então será que essa pessoa pode testemunhar um pouco? Ou esses irmãos e irmãs que viveram isso 
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com um dragão. Eu não falo de mônada, porque isso nos vai levar muito longe. Mas com um dragão, 
há bem uma pessoa ou duas, aqui, que viveu isso? 

Pergunta: sim, perfeitamente. 

Então conte-nos. 

Pergunta: Erelim veio se comunicar conosco, eu estava perto desta mesa e eu senti uma grande 
expansão na altura do coração, algo que era tão potente que era quase insustentável e por pouco 
eu não chegava a conter isso. Eu tinha necessidade de expressar todo o Amor, não somente aquele 
que eu sentia, que eu tinha necessidade de comunicar-lhe, dizer-lhe o quanto eu o amava, de tão 
forte que isso era. E isso durou por muito tempo. 

A diferença também, e você me vai confirmar certamente, é que é indelével. O simples fato de 
pensar nisso que aconteceu há algum tempo reativa instantaneamente esse estado, você bem o 
sabe? 

Pergunta: sim. 

Aí está. Então é o mesmo com sua mônada, mesmo que ela esteja do outro lado do mundo. É algo 
que está marcado, gravado, na Eternidade. Não é uma memória de vida, é um encontro com o Amor. 
E enquanto vocês não tiverem vivido isso, quer seja pela Liberação, a Onda de Vida, onde vocês 
sentem esse Amor que os inunda vocês também, não unicamente o outro, não há um fluxo 
unidirecional, isso se passa no coração como você disse. Às vezes através dos olhos, às vezes através 
de outra coisa, mas o mais importante está aqui, e quando isso acontece uma vez, uma vez é o 
suficiente para saber o que é o Amor, porque ele foi vivido. Mas antes, não foi vivido. 

Pergunta: Que implicações isso tem sobre a pessoa que o viveu? No seu futuro ? 

Esse é um Amor que não é deste mundo, mesmo com os maiores amores que você tenha 
encontrado em sua vida, você escutaria em perfeição, a nada comparável. Essa forma de comunhão 
e de comunicação, é um Amor de coração a coração, de coração em coração, que é direto a ainda 
uma vez, que não pode deixar lugar a nenhuma dúvida, a nenhuma suposição e a nenhuma projeção. 
Nem a qualquer desejo. É tão vasto, é tão humano e além do humano. Há muito poucos irmãos e 
irmãs que o viveram, hoje mais, mas que puderam viver estados de amor assim, exceto as irmãs que 
lhes falaram disso? Mesmo entre os Anciões, há quantos? Isso foi o que me aconteceu quando eu 
tinha 18 anos, quando eu fusionei com o Sol, com meu duplo, meu corpo de Existência em mim. Isso 
permaneceu indelével em toda minha vida, e essa não é uma lembrança na qual vocês vão pensar, 
com imagens. Isso reativa, mesmo se não seja mais limitado, por assim dizer, o mesmo Amor, o 
mesmo ímpeto de Amor, isso permanece vivo. Vocês veem a diferença? 

Enquanto no amor humano, há o esquecimento – ainda mais se existe divórcio ou conflito, é 
esquecido muito rapidamente –, mas se ainda existe amor e quando tem um que morreu, esse amor 
permanece, todos vocês sabem, e depois pouco a pouco, o tempo faz o seu trabalho. Mas com uma 
mônada ou com um dragão, ou com a Liberação pela Onda de Vida, o tempo não faz sua obra. Ele é 
revivido em permanência dentro da consciência, mesmo que não haja manifestações tão 
exuberantes quanto na primeira vez, mas não existe nenhuma dúvida. 

Outros testemunhos? Mas se vocês tiverem a oportunidade de encontrar irmãos e irmãs que vivem 
isso, perguntem a eles, vocês vão ver que é sempre a mesma descrição. Isso é tão evidente. 

Pergunta: eu o vivi de duas formas. Uma vez com um dragão, em sua morada, e uma outra vez em 
uma meditação com Bidi. A primeira vez foi com Bidi, eu estava dentro de um fogo devorador que 
era às vezes de êxtase e uma dor, meu coração estava queimando e queimava todo meu corpo… 

Essa, essa é a mordida de Amor, isso é o que viviam as irmãs Estrelas, algumas que lhes contaram 
isso. Essa é a tensão do Abandono, esse é o misticismo impulsionado, a pessoa é queimada, ou seja, 
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você sente essa queimadura de Amor. Essa, é a primeira experiência, e em seguida seria? Com os 
dragões, e aí seria como? Na morada dos dragões. 

Pergunta: com Bidi, eu estava deitado, com os dragões de pé. Um fogo e uma onda me pegaram 
de baixo para cima, e de cima para baixo, e eu estava abalado nesse fogo de Amor, e era também 
uma mordida e até o limite da dor e do êxtase ao mesmo tempo… 

Absolutamente. O Amor indizível, vocês não sabem mais fazer a diferença entre uma dor extrema e 
o Amor. Porque é uma tal mordida no corpo, que isso os sacode completamente. Eu o deixo 
continuar, por favor. 

Pergunta: durou praticamente uma hora a ser abalado constantemente e sem poder sair disso. 

E da mesma forma, hoje, se você repensar nestas duas experiências, você encontra o mesmo estado, 
mesmo se não há a mordida de Amor. 

Pergunta: e o fato de me religar a um ou outro, a Bidi ou ao dragão pode provocar novamente essa 
mesma sensação, sem as sensações físicas, mas um sentimento interior. 

Sobre a consciência, completamente. De qualquer forma esta mordida de Amor, não é algo com a 
qual vocês possam viver no corpo por muito tempo, sem isso vocês entram em combustão 
espontânea, é claro. E este Amor é tão forte, tão vasto, como você o descreveu todos dois, que isso 
não deixa margem para dúvidas. Que é tão desconhecido e ao mesmo tempo é tão a verdade que 
todo o resto é patético até, eu diria. Todos os pequenos amores, todos os gestos de amor, de 
fraternidade, o que é em relação à realidade deste amor? Nada. 

O tempo dividido está acabado. 

Por isso é perfeito, eu tive a oportunidade de lhes deslizar os dois, três informações que eu queria. 
Então eu vou transmitir-lhes todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos, e como eu já lhes anunciei, 
eu estarei presente até o último momento, mas depois que vocês me pegarem nas costas, para 
alguns, durante os 132 dias, gostaria de lembrar-lhes. 

Eis aí, portanto, enquanto isso eu lhes transmito todo o meu Amor, e eu só posso desejar a todos, 
sem exceção, viver essa mordida de Amor no período em que está aí, ou no Apelo de Maria. Porque 
aí é tão indelével que todo o resto será varrido, quaisquer que sejam suas preocupações, os 
problemas diários; a reminiscência do que aconteceu é indelével, indelével. Basta que isso se 
produza uma vez, não precisa de se reproduzir constantemente, além do mais vocês não poderiam 
resistir, com um corpo de carne. Olhem a própria Fonte, quando ela sintetizou um corpo, ela não 
pôde ficar muito tempo, porque o Amor é efetivamente um fogo consumidor. 

E além disso observem, então é claro que há as irmãs Estrelas e outras místicas mulheres que 
tiveram missões e que foram obrigadas a ficar muito tempo na Terra, mas observem Gema Galgani, 
observem Teresa, observem mesmo a Irmã Yvone Amada que criava ela mesma não sei quantos 
cânceres para desparecer da Terra, e a cada vez Jesus a curava. 

Então eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as mordidas de Amor, esse indizível Amor, e eu lhes 
digo até logo, se nós tivermos a oportunidade, ou de todo modo, eu lhes disse, muitos de vocês me 
terão nas costas durante algum tempo. Eu lhes transmito todo o meu Amor, e eu lhes digo até logo. 

 

Tradução do Francês: Josiane Oliveira 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/28/o-m-aivanhov-qr-partie-4-novembre-2016/ 
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ANAEL - Q&R - Novembro de 2016 

Eu sou Anael Arcanjo. Bem amados filhos da lei de Um, todo o meu Amor esteja com vocês e em 
vocês. Eu venho por minha própria conta, como igualmente fez o Comandante dos Anciões, a fim de 
tentar trazer-lhes certo número de elementos concernentes ao que se vive atualmente, que está 
ligado à conjunção de certo número de fatores que lhes foram anunciados desde muitos anos. 

Assim portanto, eu ouço aqueles de vocês que apreciariam perguntar sobre o que se vive neste 
momento.  

O Face-a-Face individual último e derradeiro termina, dando-lhes a ver e a viver elementos 
certamente mais precisos concernentes ao que vocês são, tanto dentro do efêmero quanto da 
Eternidade. Eu venho portanto esclarecer ou tentar esclarecer o que em vocês ainda necessita de 
compreensão, de certezas ou de vivência. Assim eu escuto as suas perguntas. 

Pergunta: você tem um esclarecimento sobre as Portas Atração e Repulsão que atravessa o Fogo 
Ígneo ? 

Bem amada, o Fogo Ígneo atravessa certo número de Portas laterais situadas exclusivamente sobre a 
face anterior. Parece-me, a Porta Repulsão não está relacionada a bem dizer, com esse Fogo Ígneo, 
mas unicamente pela constituição, se posso dizer, geométrica, da base de seu corpo de Eternidade, 
situado entre a pélvis e o sacro. Eu não posso então especificar para você a ação do Fogo Ígneo na 
altura da porta Repulsão, como para qualquer outra Porta localizada atrás do corpo. Ele não 
participa da ignição da Merkabah interdimensional mas unicamente da estruturação e da estrutura 
do corpo de Eternidade. 

No que diz respeito à Porta Atração, esta está situada do lado esquerdo do corpo, na altura do que é 
nomeado o chacra do baço. Corresponde é claro, além da atração, ao conjunto das ligações 
estabelecidas em meio à materialidade, por vezes residuais, existentes em vocês, quer vocês tenham 
vivido uma das coroas, quer vocês estejam liberados ou em curso de liberação. Eu não posso 
portanto estabelecer nem dar precisões relacionadas à Porta Repulsão. Para a Porta Atração, existe 
nesse nível, como eu lhes expliquei na altura do eixo Atração/Visão entre as duas Estrelas da cabeça, 
ou Atração/Repulsão situada na parte dianteira da fronte e constituindo o Fogo, que, eu os lembro, 
foi invertido pelos Arcontes e sua embarcação há 320 000 anos. 

O fogo tornou-se vital. Ele foi nomeado, quando de algumas explicações, de fogo prometeico. Esse 
fogo é o fogo da Ilusão, que mantém a vitalidade e o bem estar no seio deste mundo mas que nunca 
será a vida na verdadeira Vida, ou a vida na verdade que, ela, não depende de qualquer circunstância 
de sua pessoa, nem mesmo de sua alma se esta estiver presente. A alquimia dos três Fogos em meio 
à Porta Atração pelo o estágio mediano desses pilares de Luz assim nomeados, entre suas plantas 
dos pés e as Estrelas Atração/Repulsão ou Bem/Mal. Existe uma sequência de ignição, a qual foi-lhes 
explicada.  

A ignição não é de fato mais do que o encontro do Fogo Ígneo com os dois outros Fogos, seja qual for 
o estado de seu fogo vital, mesmo mínimo, por causa da dissolução da alma, ou nem que seja 
extremamente importante, por causa do seu desejo vital e seu desejo de matéria ou de encarnação. 
Eis o que eu posso dizer em relação a isso. 

Agora existe efetivamente, entre a ignição das Portas ligadas ao Fogo Ígneo situadas na virilha, e a 
Porta Repulsão situada na parte de trás do corpo, um número de estruturas que são os pilares do 
Fogo Ígneo, mas mais uma estrutura do corpo de Existência que ainda não lhes tinha sido explicado e 
que ainda não foi vivido, mesmo por aquele de vocês que viveram antes da Liberação pela Onda de 
Vida. 

Outra pergunta. 

Pergunta: A pergunta anterior era sobre as Estrelas, e não sobre as Portas. 
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Então, você poderia reformular a pergunta, embora eu a tenha parcialmente respondido. Se se trata 
das Estrelas Atração e Repulsão, é o suficiente que vocês se refiram simplesmente a arquitetura dada 
sobre alguns esquemas que envolvem a Estrela AL, a Estrela Atração e a Estrela Repulsão. O 
Triângulo do Fogo foi girado ou invertido, dirigindo esse Fogo ainda que no fogo prometeico, e 
criando uma disjunção entre o fogo vital e Fogo vibral. O basculamento, a reversão, a dissolução da 
alma foi acompanhada, em seu tempo, de uma reversão na normalidade do Triângulo do Fogo que 
está nesse momento apontando para baixo. O que ele pediu a mais em relação a isso? 

Você respondeu à pergunta. 

Pergunta seguinte. 

Pergunta: quando da meditação fora dos pontos e Portas indicados… 

Bem amado, o que você entende sobre meditação? 

Pergunta: o alinhamento com a Infinita Presença. 

Que não é uma meditação. 

Pergunta: eu tive vontade de levar em consideração os pontos dos joelhos, dos cotovelos, dos pés e 
das mãos. O que é deles ? 

Amado, em meio a Infinita Presença, não pode haver atenção alguma portada ao nível de qualquer 
estrutura do corpo. Desde o instante em que a atenção é levada sobre os chacras, as Portas ou as 
Estrelas, não há mais Infinita Presença. Há outra coisa, que não está obrigatoriamente oposta à Luz, 
é claro, mas que não corresponde ao objetivo original, ou seja, estar localizado na Morada de Paz 
Suprema, aí onde a consciência se extingue. Então você não pode falar de alinhamento na Infinita 
Presença, a partir do momento em que há a atenção dirigida a qualquer lugar em seu corpo, seja ele 
o chacra do coração, seja ele a Coroa, seja uma Porta ou outros pontos energéticos como você citou. 

Pergunta: isso veio sozinho, sem que eu o chamasse. 

Então, qual é a questão com relação a esses pontos? Não se trata das Portas, trata-se de 
cruzamentos energéticos, os nós de focais da energia vital e por vezes vibral, em particular na altura 
dos cotovelos e na parte de trás dos joelhos. Existe a este nível uma série de características que lhes 
permite viver, mesmo se isso não seja consciente para vocês, o que é chamado a orientação 
magnética. Estes pontos têm um papel na psique e na psicologia interior da pessoa, mas também da 
alma. Será que você quer dizer por aí que, quando da Infinita Presença, a percepção desses pontos é 
manifesta em você? 

Pergunta: sim, sem buscá-lo. 

Então, nesse momento você tão eficazmente saiu da Infinita Presença, incomodado ou interessado 
nesses pontos situados nesses lugares. Eu não posso dizer mais nada, eu posso dizer-lhe apenas o 
mecanismo que ocorreu. Desde o instante em que, exceto nas fases iniciais de alinhamento, 
qualquer que seja o estado vibratório, qualquer que seja a subida vibratória, a Infinita Presença é a 
extinção da consciência e, portanto, a extinção da vibração, que gostaria de lembrar, é a a-
consciência. Assim portanto, se a consciência não se desliga e neste momento se manifestam 
pontos, Portas, Estrelas - exceto, eu repito, no período inicial do alinhamento, o que pode ser lógico 
e normal - se a sua consciência sai deste Infinita Presença ou aí não se instala, e é atraída por esses 
pontos, isso significa que existe em você um apelo do Espírito ou do Fogo Ígneo a reconsiderar a 
orientação de sua consciência, a orientação de seu pensamento em relação a um eixo magnético que 
ainda está desviado em você. 

… Silêncio… 

Fora da infinita Presença e no trabalho vibral realizado pelo Impessoal, que alguns de nós Arcanjos 



110 
 

temos sustentado aqui mesmo, nos cantos desta sala. Foi-nos dado ver certo número de elementos 
e estabilizar o que nós vimos. Eis o que eu posso dizer sobre isso. 

Agora, no trabalho vibral realizado pelo Impessoal, muito evidentemente, Foi-lhes permitido 
observar e viver certo número de mecanismos vibrais em relação a esse fogo Ígneo. Quer seja no 
nível dos pés, quer seja na altura da cabeça, como também isso foi realizado por Erelim. Nesses 
momentos, há efetivamente um trabalho que se faz e se realiza em relação à alquimia dos três 
Fogos, o que não é o caso, quaisquer que sejam suas percepções iniciais, quando do alinhamento na 
Infinita Presença. 

A prática do alinhamento na Infinita Presença ou no Coração do Coração é apenas para permitir a 
vocês descobrir por si mesmos os mecanismos íntimos que ocorrem do desaparecimento de sua 
consciência dentro da a-consciência que, eu repito, como eu disse cada vez, não é a inconsciência. 

Existe portanto, em relação à sua percepção ou ao seu pensamento, uma necessidade de se 
reajustar e alinhar-se com a Luz autêntica e não mais na luz falsificada. 

Existe, como você sabe, talvez, na parte de trás das covas dos joelhos e as covas do cotovelo, a dobra 
do cotovelo, receptores nomeados magnetitas que são sensíveis ao eletromagnetismo e que são 
usados por um muito longo tempo nesta Terra pelos rabdomantes e que vocês chamam de 
radiestesistas. Em um processo não de detecção energética, mas em um processo de alinhamento na 
Infinita Presença, esta manifestação assinala uma reorientação de seus cristais de magnetita vindo 
retificar o eixo Atração / Visão presente na altura da cabeça, o que era, eu lembro a você, o eixo 
principal sobre o qual jogou a falsificação arcôntica em conexão com o Fogo vibral ou o Espírito, se 
você preferir. 

… Silêncio… 

Outra pergunta. 

Pergunta: a intensidade do Espírito, quando ele assume plenamente o lugar do som da alma, 
significa alguma coisa ? 

Sim. Os sons ouvidos nos ouvidos, chamados de nada ou um canto da alma, ocorrem quando há 
abertura e perfuração da camada isolante do terceiro olho e restabelecendo a comunicação e a 
conexão com o sétimo chacra. Naquele momento aparece, pela ampola da clariraudiência, nomeado 
em seguida Canal Mariano, o som da alma e do Espírito. Existe, é claro, uma série de tonalidades 
diferentes deste som, perfeitamente descritos nos livros sobre a energia hindu. 

O som do Espírito substitui o som da alma, ou se sobrepõe a este, é claro, quando o Espírito, por 
assim dizer, entra em manifestação e em revelação dentro mesmo de sua consciência comum. O 
som do Espírito, como o som da alma, são assim as testemunhas da ativação de certos circuitos 
vibrais mas também a sua liberação, registrada ou a vir. 

… Silêncio… 

Eu tive a oportunidade de prever, antes dos Casamentos Celestes, que o som da alma feito para 
vocês como apelo, no sentido bíblico, não vejam aí noção de superioridade ou inferioridade - 
enquanto o som Espírito prova a vocês mesmos que vocês redimiram o seu Espírito e a sua alma nas 
mãos da Fonte e do Absoluto. Naquele momento, a canto do Espírito é ouvido. 

Haverá também, no momento dos sinais celestes, Trombetas, que vocês sabem. Estas trombetas 
vêm em forte interação com os seus sibilos, ou nada, ou canto da alma ou canto do Espírito, 
permitindo que a sua consciência, mesmo se ela não esteja de acordo, bascular dentro da 
crucificação e de sua ressurreição, ou seja da estase. 

Pergunta: o que significa o fato de que o som da alma tenha totalmente desaparecido no começo 
do ano ?  
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Bem amada, uma vez que a perfuração das camadas isolantes do terceiro chacra, as do sexto chacra 
ou terceiro olho, se produziu pela descida do Espírito Santo, da radiação do Ultravioleta ou ainda da 
radiação da Fonte, esta camada não pode mais se reconstituir. Tem existido, durante todos estes 
anos, obviamente, flutuações desse som, que, por vezes, na verdade, poderia desaparecer e 
reaparecer. O desaparecimento do nada ou o som da alma não pode assinalar uma volta qualquer 
em retrocesso, mas simplesmente uma adaptação não ainda completada no aparecimento do som 
do Espírito. 

Não há portanto, qualquer incidência negativa, por assim dizer, quando o desaparecimento do som 
da alma ocorre. Como eu disse, não pode se reproduzir de novo um confinamento. Simplesmente 
ajustes, para não mencionar a dissolução da alma, com o Espírito podem, por vezes, de fato, deixar 
um período de tempo sem som, mas isso é temporário. O mais tardar no momento do Apelo de 
Maria, ou no momento das Trombetas, ele irá reaparecer com força. 

Pergunta: inicialmente estavam presentes conjuntamente o som da alma e do Espírito, e 
atualmente apenas o som do Espírito. 

Isso corresponde exatamente à mesma resposta. Gostaria de lembrar que o som da alma, antes da 
fase de Liberação, era ouvido de maneira geral à esquerda. O som do Espírito era ouvido, este, à 
direita. Desde a liberação da Terra no ano de 2011, este processo não é mais válido. O som da alma, 
como do Espírito, manifesta-se tanto à esquerda quanto à direita, ou nos dois ouvidos 
simultaneamente. O tom do canto do Espírito é mais ampliado, por assim dizer. Este som é muito 
mais agudo, ele se traduz para vocês por uma capacidade maior de alcançar uma forma de Kriya 
Yoga é dizer de meditação sobre o som. Esta meditação sobre o som aumenta a presença do Espírito 
ou aumenta a dissolução da alma. É uma das técnicas, que é conhecida, em alguns iogas e que 
permite libertar-se, em certa medida, das contingências da pessoa e da personalidade. 

Pergunta: o que significa o fato de ter vários sons permanentes na parte de trás do crânio como 
uma coroa ? 

Bem amada, como você viveu, existiu durante esses períodos transcorridos, ativações e atividades 
elementares ligando, eu vou lembrá-la, às Estrelas três a três. O Triângulo do Fogo, o Triângulo do Ar, 
da Terra ou da Água manifestaram sua presença de diferentes maneiras. Durante a implantação do 
Espírito - traduzível não só ao nível dos sons do Espírito, mas também no âmbito da ativação da 
pequena Coroa da cabeça, que, recordo-vos, é a imagem do chacra do coração - quando a Coroa do 
coração subiu para Coroa radiante da cabeça, no que é chamado o processo do Coração Ascensional, 
então você vai receber, não só o Triângulo da Terra, na parte de trás da cabeça, mas também uma 
junção que se faz entre o triângulo e o ponto ER do centro da cabeça e o ponto que está na parte de 
trás da cabeça, atrás de ER, acima do Triângulo da Terra, ligado, eu devo lembrá-la, ao elemento 
Terra em seu arquétipo. 

Há nesse nível, às vezes, efetivamente, a percepção de uma Coroa que se situaria na parte de trás da 
cabeça; não é nada. Trata-se apenas dos trajetos e circuitos energéticos colocando-se no lugar na 
ocasião da elevação do coração nessa pequena Coroa, da implantação dos Elementos e do Espírito 
que são conjunções, dando às vezes a impressão de ter Coroas na altura da cabeça ligeiramente 
tortas, ou seja, atravessadas. Não é nada. Da mesma forma que lhes chega cada vez mais facilmente 
correlacionar a percepção existente no âmbito das Coroas da cabeça, a pequena e a grande, ligando 
os eixos, tal como nós lhes havíamos apresentado no âmbito da Luz, existindo entre as Estrelas 
opostas diametralmente, e também os Triângulos elementares. 

Isso dá percepções às vezes complexas ao nível do conjunto da cabeça, especialmente quanto ao 
Fogo Ígneo, mesmo que ele ainda não tenha chegado na altura de Atração e Repulsão, induz, ao 
nível dos outros pilares, a modificações reais, concretas e visíveis por seus meios de imagem, da 
conexão cerebral, se posso dizer, à Eternidade. Com efeito, o lobo chamado paralímbico, ligado aos 
Triângulos da Água e do Ar, e portanto à mediunidade autêntica, desenvolve-se. As estruturas e o 



112 
 

agenciamento das conexões situadas entre o cerebelo e o cérebro modificam-se elas também, 
grandemente. Eu os lembro que o cerebelo, independentemente de ser o órgão do equilíbrio e da 
referência espacial, é antes de tudo, o lugar de estocagem da memórias e dos traumas inconscientes. 
Assim portanto, hoje em que vocês lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro a fim de que sua 
alma seja dissolvida e purificada no que resta a purificar, para aqueles de vocês que não estão 
liberados, vivem efetivamente as manifestações especiais na altura da cabeça. 

… Silêncio… 

Aguardando as suas perguntas, eu precisarei alguns elementos conceituais concernentes ao Fogo 
Ígneo. O vibral, o Fogo vibral, para aqueles que não vivem o aspecto vibratório, vocês conhecem. O 
Fogo Ígneo não pode ser analisado nem descrito, se não precisamente quando ele se alquimiza com 
o Fogo vibral e o fogo vital. Esse é portanto um estado de consciência, aí também, mesmo se ele 
conduza à extinção da consciência. A experiência, quaisquer que sejam os termos que vocês possam 
empregar, calor, fogo, espada, picada, dor, congestão, apenas traduzem o resultado da ação do Fogo 
Ígneo e dessa alquimia mas não podem em nenhum caso definir o Fogo Ígneo, como foi o caso para 
o fogo prometeico em oposição ao Fogo vibral. O Fogo vibral é o Fogo do Espírito, ou em todo caso o 
momento em que a alma está revertida e entra em dissolução. 

O Fogo ígneo só se manifesta a partir do momento em que existem partículas adamantinas 
suficientes ou Luz vibral presente em vocês como na superfície da Terra, o que é o caso já desde o 
mês de setembro conforme lhes disse o Comandante, a saber que agora a Luz não estava 
mais presente somente em vocês ou nos povos da natureza, mas nos vortex, e até mesmo nas linha 
chamadas de élficas. Há portanto uma tal densidade de Luz presente na superfície da Terra que o 
Fogo Ígneo se gera espontaneamente devido a essa presença. O Fogo Ígneo, vocês o 
compreenderam, é o agente de sua transmutação final, da passagem final, eterna e coletiva da 
lagarta à borboleta. Ele é a testemunha, o agente, o catalisador. 

… Silêncio… 

Pergunta: você poderia explicar a ação dos quatro Arcanjos em relação às Portas e o Fogo Ígneo, e 
os órgãos correspondentes ? 

Quando da cura vibral que lhes é conhecida por muitos de vocês já desde algum tempo, foi decidido 
entre nós, Arcanjos, tentar levar a vocês uma facilitação em relação à alquimia do Fogo Ígneo. 
Lembro a vocês que eu sou o Arcanjo da Relação e do Amor, lembro a vocês que Rafael é o Arcanjo 
da cura, lembro a vocês que Miguel maneja o Fogo, e eu lembro a vocês enfim que o Arcanjo Gabriel 
é o Arcanjo do Anúncio e o mensageiro. Ao aderir nossa radiância a algumas de suas portas, onde se 
localiza o Fogo Ígneo, nós simplesmente facilitamos para vocês essa alquimia. 

Há portanto, através de nossas quatro radiâncias, a possibilidade de realizar um tipo de sintonia e de 
mimetismo, se posso me expressar assim, com o Fogo Ígneo, permitindo, ainda uma vez, facilitar 
essa ignição em vocês. Aí está qual era a função da ativação desses pilares na altura das Portas, quer 
estejam situados nos pés, nas virilhas, nas costelas, no peito ou na cabeça. Há assim uma 
composição de nossas radiâncias que se misturaram e permitiram, talvez como vocês perceberam e 
viveram, alguma coisa de mais afiado do que a cura vibral tal como nós a praticamos desde ainda 
alguns meses. Há então aqui uma ação direta sobre os mecanismos favorecendo a alquimia entre os 
três Fogos. 

Isso se tornou muito mais fácil hoje, e isso, desde o mês de setembro, desde que as partículas 
adamantinas da Luz não estejam limitadas à sua presença radiante, aos povos da natureza em seus 
vilarejos, ou a alguns vórtices, mas se deslocam, se se pode dizer, agora quase livremente na 
superfície desta Terra, vindo, assim como vocês se dão conta em nível social, colocar fim no que 
podia restar das linhas de predação. As linhas élficas religando os vilarejos de elfos por exemplo, mas 
não exclusivamente esses vilarejos, doravante, mas também alguns vilarejos dos outros povos da 
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natureza, permitem substituir os resíduos e os saldos remanescentes das linhas de predação por 
essas novas redes que estão de acordo com a futura grade cristalina de liberdade de Gaia 
reencontrada em sua dimensão de origem.  

… Silêncio… 

Pergunta: Gaia, em sua dimensão de origem, será tão bela como agora ? 

Bem mais bonita do que tudo o que você possa imaginar ou sonhar, mesmo que na aparência 
concernente ao antigo mundo, tal como pode ver uma pessoa, será o equivalente ao que se pode ver 
em Marte ou Vênus. A vida não será mais nas esferas carbonadas mas nas esferas de silício, ou então 
na Intraterra. A beleza desses mundos não deixam a desejar à beleza da Terra que você conhece. Os 
mundos de luz, qualquer que seja seu estabelecimento dimensional, apresentam sempre luzes e 
consciências que são bem mais eterizadas do que as que vocês nomeiam árvores ou vegetais, mas a 
vida é onipresente em todas as esferas de experiência, em todas as dimensões manifestadas em seu 
plano dimensional, e não nas dimensões intermediárias. Simplesmente não se detenha, qualquer 
que seja seu destino, uma vez livre você tem a possibilidade de explorar todo o sistema solar, todo 
lugar de vida seja ele qual for, não se detenha em encontrar o que você conheceu em meio a este 
mundo. 

Nos mundo unificados, não há nem predação, nem sofrimento, nem morte, ninguém come 
ninguém – a utilidade de um sistema digestório seja qual for não tem razão de ser. As regras de vida 
são profundamente diferentes e isso, eu asseguro a você, é bem mais belo do que o que você pode 
observar na Terra. Não se esqueça, não mais que a sua visão é limitada pelo espectro dito visível do 
seu olho, e que existe toda uma gama de frequências e de formas que vocês começam somente a 
perceber. Os povos da natureza fazem parte disso, mas há outras estruturas, outras consciências que 
lhes são estritamente desconhecidas e vocês mesmos não viajaram no seio dessas dimensões. 

Não há nada a proteger; não há clima, no sentido em que você entende, não há portanto 
necessidade de casas. Não há necessidade de organização, visto que tudo é instantâneo. Mesmo um 
deslocamento de um extremo ao outro de uma esfera de experiência de vida na 5.a dimensão faz-se 
de maneira instantânea, e realmente sem qualquer deslocamento, mas isso não é representável pela 
consciência limitada. Mesmo aqueles de vocês que tiveram a oportunidade de visitar outros sistemas 
solares em outras dimensões, podem dificilmente narrar-lhes ou contar-lhes o que eles viram, 
porque isso não corresponde a nenhum vocabulário da Terra, nem a qualquer definição da Terra. 
Mas eu lhe certifico que esses irmãos e irmãs humanos que tiveram a oportunidade de visitar esses 
mundos só podem encontrar a Terra, qualquer que seja a sua beleza aparente no seio de sua 
matéria, como muito limitada, uma vez que devo lembra-lo, muitas das bandas frequenciais estão 
ausentes de sua visão e de sua percepção. 

Pergunta: quais são os mundos de silício que você acaba de evocar ? 

Mas o conjunto dos mundos unificados, sejam quais forem, quer seja dos Andromedanos, quer seja 
dos Arcturianos, quer dos povos de Vega de Lyra, cada arquitetura planetária é profundamente 
diferente, porque a presença dos elementos se alquimiza de diferentes modos. O jogo da vida, nas 
dimensões unificadas de 3.a dimensão, ou nos mundos livres situados muito acima, no plano 
dimensional e vibratório, deixam aparecer formas de vida profundamente diferentes das que vocês 
conhecem. Assim não é possível descrever-lhe a vida nesses mundos mas eu lhe asseguro, muitos de 
vocês irão aos mundos unificados concluir sua liberação e fornecer alguns elementos de 
ensinamento e de vivência próprios para ajudar esses povos. 

Do mesmo modo que existe, dentro de seus Céus, inúmeras formas de embarcações, quer sejam da 
Luz ou sejam, como diria o Comandante, de sucata. As formas são simplesmente uma função das 
contingências dos Elementos em um determinado sistema de vida, mas toda arquitetura que vocês 
conhecem neste mundo não existe mais a partir do momento em que vocês saem deste mundo. Esse 
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foi o caso desde sempre, quando da passagem pelas portas da morte, onde mais nada de material 
pode subsistir, mesmo no que foi chamado de astral confinado da Terra. 

As vestiduras são apenas representações, mas não são reais, no sentido em que você poderia 
entender« vestir-se com uma roupa ». Este é o pensamento que criou a roupa, que criou o hábito de 
Luz com suas cores; o Manto Azul de Maria não é um manto físico, e no entanto ele possui o aspecto 
de um manto. Os lugares de vida não são casas mas mais frequentemente domos, que é uma forma 
perfeita porque ela permite a penetração da Luz dita hexagonal, quer dizer o agenciamento das 
partículas de prana em partículas adamantinas. Há portanto formas, das estruturas e das 
consciências que se adaptam à presença e à relação dos elementos entre eles. 

As dimensões desses mundos livres, sejam eles de 3.a dimensão unificada ou situadas o mais alto na 
escala do antropomorfismo, por exemplo em Sirius, existe inúmeros planetas em Sirius. Vocês sabem 
pertinentemente que existem também três Sóis e que cada Sol abriga formas de vida profundamente 
diferentes, porque as forças elementares acionadas quando da criação da vida, o que vocês chamam 
em seu plano, o DNA, não tem estritamente nada a ver com o que vocês conhecem neste mundo, eu 
lembro a vocês, que está limitado a três dimensões. 

Pergunta: poderemos fazer turismo de um mundo para o outro ? 

Bem amado, há duas possibilidades para se viajar de um mundo ao outro. Por mudança dimensional 
direta, a partir da 5.a dimensão. Situadas na 3D unificada, o mesmo turismo é possível mas naquele 
momento mesmo será necessário passar pelos portais intergalácticos situados sob os planetas, 
dentro dos planetas. A viagem é instantânea. Ao contrário da viagem espontânea e intemporal de 
sua consciência, uma vez que está localizada além da 5ª dimensão, o resultado é o mesmo, o que 
você poderia chamar de um tele transporte quântico imediato. Quer seja através de Intraterra, quer 
seja através diretamente de seu veículo chamado de corpo de Essência. 

Lembrem-se, o tempo e o espaço não existem fora de sua dimensão. O tempo e o espaço ainda 
existem na 3.a dimensão unificada mas esse tempo e esse espaço não têm a mesma curvatura que o 
seu em meio a um sistema solar confinado. O deslocamento não encontra nenhuma força de 
resistência na viagem, tal como vocês podem sentir com seu corpo pela fadiga de seus pés, ou o 
desgaste dos pneus de seus veículos. O deslocamento é portanto instantâneo, quer seja feito pelos 
portais intraterrenos ou quer se faça simplesmente pelo corpo de Existência. 

Não há necessidade de atravessar o espaço. Mesmo o espaço confinado e curvado sobre si mesmo 
deste sistema solar possui pontos de junção nomeadas« portas das estrelas », bem conhecidas dos 
maus rapazes, existindo essencialmente no mundo de superfície no que foi nomeado em Sumério 
antigo, hoje Síria, Iraque e Líbano, mas também na África, e também no México, e ainda na América 
latina, e até mesmo na Europa. 

A tecnologia da Luz é terrivelmente simples em relação à tecnologia eletrônica que se construiu na 
dualidade. O pensamento criou a forma, o pensamento criou as embarcações, o pensamento criou 
as árvores, as flores e os domos. Não há esforço a exigir, não há montagem a realizar, tudo se faz 
pela criação consciente e instantânea da qual a percepção foi-lhes dada neste mundo, quando foi 
feito o estado da cocriação consciente dentro do Masculino Sagrado e do Feminino Sagrado. 
Certamente em uma escala menos evidente do que existe no seio dos mundos desde a 5.a 
dimensão. 

O princípio da Liberdade e da Liberação, que vocês têm a viver ou que vocês viveram, não se 
acompanha muito evidentemente de qualquer limite de seu estado, de sua forma e de suas viagens. 
Mas por viagem, não entenda o fato de se deslocar de um ponto a outro. É uma translação 
dimensional em ultra temporalidade, que faz com que você esteja no mesmo lugar e em um lugar 
diferente no mesmo momento, mesmo que o espaço pareça longínquo. Não existe distância, da 
mesma forma que o tempo tal como vocês o concebem e o vivem não existe. Tudo se desdobra ao 
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mesmo tempo. Tudo está incluso no Coração do Coração, os mundos, os universos, os multiversos, o 
conjunto aparente das consciências e das experiências da consciência. Nada pertence a você, nem 
mesmo a sua consciência. Ela é simplesmente um veículo. 

Mas as experiências são jogos conduzidos livremente sem oposição. Não há perdedores, não há 
vencedores, há apenas a Alegria de viver e de trocar. Você pode mudar de corpo e de forma à 
vontade. Você não é prisioneiro de uma forma e ainda menos de um sistema solar ou de uma 
dimensão, é o que é verdadeiramente, eu lhes concedo, o inconcebível em seu corpo de carne. 

Não se esqueçam de que os irmãos e as irmãs humanos encarnados, que seu aspecto discursivo, 
cognitivo, mental e emocional não pode se basear em nada mais do que naquilo que é conhecido em 
meio a este mundo. E portanto para vocês, pouco razoável até mesmo impossível de imaginar outros 
mecanismos de vida dentro do desconhecido. Você só tem que ir lá para ver. 

… Silêncio… 

Pergunta: nos evangelhos, o Cristo disse que ninguém conhece o dia e a hora, nem o Filho, nem os 
anjos mas somente o Pai. 

Eu acrescentaria: nem mesmo o Pai. 

Pergunta: justamente, ele disse ultimamente que mesmo a Fonte não conhece a data. 

Ninguém conhece a data. Ponha-se em nosso lugar. O que nós vemos não é o que vocês veem, 
mesmo quando eu estou aqui. Nós não podemos canalizar, graças a certos povos galácticos próximos 
da 3.a dimensão ou vivendo na3.a dimensão unificada, até mesmo de mais longe do que vocês, com 
uma visão panorâmica e sutil, o deslocamento das esferas celestes. Assim ninguém pode conhecer a 
hora nem a data, mas é claro que existem sintomas presentes na superfície desta Terra, presentes 
em seu corpo. Você acha que a ativação da Merkabah possa permitir viver neste mundo mais do que 
algumas semanas? O corpo não poderia resistir, através dos inconveniente que muitos de vocês 
vivem no âmbito do corpo de carne, as inflamações, as dores. Vocês imaginem bem que isso não 
pode persistir para além de um prazo razoável, caso contrário o corpo entrará em combustão, quer 
haja o Apelo de Maria ou não. 

Então, na verdade, ninguém conhece a data. Pode ser talvez em uma hora, pode ser em vários 
meses, pode ser em uma semana. Não depende nem de vocês, nem de nós, nem de nossa 
capacidade de observação, de cálculo ou de precisão, mas unicamente das interações múltiplas 
existentes entre a consciência individual de cada um de vocês sobre a Terra, a consciência da Terra, o 
estado do núcleo cristalino, as próprias posições planetárias, as próprias radiações cósmicas. Nós não 
podemos prejulgar, segundo sua vivência e segundo o que nós vivemos, a iminência do sinal celeste. 
Esta iminência é conhecida de vocês foi-lhes anunciada de maneira formal pelo Comandante, já 
desde um ano. Agora, a etapa de ativação que se produz não pode deixar pairar qualquer dúvida 
sobre a realidade do que se desdobra. Na verdade esse processo pode levar cinco minutos assim 
como algumas semanas, como também alguns meses, ninguém o sabe, mas a progressão mesmo 
desse fogo Ígneo, a própria progressão e o estabelecimento das linhas élficas em substituição às 
linhas de predação provam que o encontro é iminente. Eu não posso dizer nada mais, não mais. 

Quanto à data, a única data formal será as Trombetas ouvidas de maneira permanente em toda 
parte na Terra. Aí vocês saberão que resta um tempo dado, nem um minuto mais. Por agora, as 
Trombetas são intermitentes. Certamente, elas aparecem em vários lugares da Terra, mas não 
duram nunca mais do que algumas horas ou 24 horas, mas isso nos anuncia efetivamente o tempo 
das Trombetas, o tempo da Revelação, e de acordo como vocês nomeiam, segundo o ponto de vista 
da pessoa: a extinção global de toda vida, segundo o ponto de vista do Si: o retorno do Cristo, e para 
o Liberado vivente, isso não tem qualquer importância uma vez que o jogo, de todo modo, anuncia a 
sua cena final. Mas ninguém conhece a duração dessa cena final. Simplesmente existem 
contingências biológicas, contingências terrestres que não podem ir além de certo limiar, qualquer 
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que seja o imenso trabalho que vocês tenham efetuado assim como efetuaram muitos povos da 
natureza para preparar essa Ascensão da Terra.  

Lembre-se finalmente, como lhes disse o Comandante, que somente a pessoa espera uma data. O Si 
imerge-se no Si, o Liberado vivente observa a cena de teatro com prazer mas não espera nada. E 
vocês sabem muito bem, muitos povos intergalácticos da Confederação Intergaláctica dos Mundos 
Livres se encontram agora em seu sistema solar, porque o processo final da liberação de um sistema 
solar confinado é um evento extraordinário. Até mesmo um ser que foi confinado, que não sabia ser 
confinado, reencontrar a liberdade, reencontrar seu brilho e sua chama eterna, é um nascimento 
que por nada no mundo os povos galácticos e intergalácticos perderiam. 

Isso explica aliás o crescimento exponencial, por assim dizer, da população terrestre. Inúmeras almas 
jamais tendo posto os pés sobre a Terra se arriscaram na armadilha da encarnação, e se eles se 
arriscaram, é porque eles sabiam pertinentemente que isso não duraria demasiado tempo, na escala 
de tempo de sua Terra. Caso contrário, eles jamais teriam colocado os pés sobre este solo. Para 
alguns povos galácticos, e isso é em parte verdadeiro, este planeta Terra, seja qual for sua beleza 
vista, percebida e vivida, não é mais do que um imenso lixão, uma imensa prisão galáctica onde a 
maioria das pessoas que estão nela aprisionadas estão de modo muito injusta. 

Aquele que conheceu a prisão não pode pensar que existe alguma coisa do lado de fora da prisão, 
porque mesmo que ele olhe pela janela, ele simplesmente tem uma percepção mas não sabe que 
existe algo do lado de fora da prisão. Além disso aqueles de vocês, humanos, que estão presentes 
sobre esta Terra desde muitas vidas, até mesmo de inumeráveis vidas, no momento de sua morte, o 
que surpreende mais, é a sua estupefação de não estar em um corpo, de não estar dentro de uma 
casa, de não estar com suas malas, com o que vocês transportam. Seria necessário a eles um tempo 
de aclimatação para saber que mesmo dentro de um corpo etéreo e da alma, seria suficiente a eles 
apenas pensar para se deslocar. 

Eis ainda pouco tempo, inúmeras almas apegadas à matéria seriam incapazes mesmo de ascender 
até a luz astral e até aos Arcontes que se auto denominam seres de Luz. A densidade era tanta que 
mesmo a liberdade de movimento não poderia ser encarada dentro dos diferentes sub planos 
astrais. Essa é no entanto a realidade daquele que se tornou o humano privado de seu Espírito. 

É nesse sentido que o dito trabalho de liberação de um sistema solar obedece a um conhecimento 
de terreno, por assim dizer, e nas estratégias e nos cenários especiais onde alguns seres, que são 
chamados neste sistema solar de Melquisedeques, ou Estrelas, ou Arcanjos, deviam elaborar 
cenários diferentes a cada vez para retornar ao jogo, de certo modo, a fim de quebrar este jogo 
mórbido de confinamento. 

Pergunta: em 2013, em Machu Picchu, os Pleiadianos disseram a alguns grupos para se instalarem 
a 30 graus acima e abaixo do equador, e a outros, para criar lugares de encontro. Isso foi feito e 
atualmente, há cúpulas acima desses lugares. O que é disso agora ? 

Nós estamos perfeitamente a par de que alguns povos como os Pleiadianos ou os Andromedanos 
trouxeram uma contribuição importante para criar lugares. Esses lugares não são lugares de 
sobrevivência ou oásis de Luz, eles fazem parte de maneira integral do que foi chamado pelo 
Comandante, lugares de pré agrupamento. Há somente os Pleiadianos, como eu disse, que criaram 
esse gênero de estruturas intermediárias, esse é o caso na maior parte dos vilarejos élficos mas 
também, doravante, em alguns lugares frequentados, eu diria, pelos dragões. 

Muito evidentemente, alguns irmãos e irmãs humanos que se dirigiram a esses lugares só tinham por 
objetivo escapar deste mundo e viver o novo mundo. O único problema, é que o novo mundo não 
está nesta dimensão. Mas no entanto, o fato de ter erigido esses lugares foi um trabalho muito 
importante. 

Nós nos afastamos do fogo Ígneo. 
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Pergunta: na Bíblia, fala-se do encurtamento da tribulação, e o Comandante indicou que ela não 
podia ser encurtada além dos 132 dias. 

Sim, sempre em relação com as circunstâncias, simplesmente, da mecânica celeste. Entre a 
visibilidade, o Apelo de Maria e o planeta grelha final, há 132 dias. Nem um minuto a mais, nem uma 
hora a menos, nem um dia a mais. Os tempos foram reduzidos, isso havia sido especificado já 
durante as Núpcias Celestes. Mas há certo número de requisitos que não dependem da consciência 
humana, nem da consciência da Terra, nem de nossas consciências ou de quem nós somos, mas que 
depende simplesmente da disposição dos mundos. 

É claro que os tempos foram reduzidos, por assim dizer. No Apocalipse de São João, é relatado, assim 
como em Daniel, uma duração de dois tempos, um tempo, a metade de um tempo, ou seja 1.245 ou 
1.260 dias. Esse é o tempo que deveria durar inicialmente as tribulações. Eu os lembro que as 
tribulações, quaisquer que sejam as circunstâncias de sobrevivência durante os 132 dias, vão se 
desenrolar em um tempo muito breve, porque quanto mais o tempo é retardado, se posso me 
expressar assim, na visibilidade de Nibiru e no Apelo de Maria, as tribulações são abrandadas em 
conformidade. 

As tribulações humanas não são nada em relação às tribulações do Céu e da Terra. As tribulações 
humanas duram muito pouco tempo, seja qual for esse tipo de tribulações. O ajuste final da Terra e 
o seu ajuste final, ou seja a atualização, não mais somente a sua ressurreição mas da liberação 
efetiva daquele plano vai se fazer no último momento. 

Efetivamente, mais uma vez, ninguém conhece a data nem a hora, mas nós sabemos simplesmente 
observar a Luz e observar as interações entre o Sol e vocês, entre o Sol e os planetas, e entre todos 
os planetas e o Sol com Hercóbulus. E naquele momento, nós deduzimos uma probabilidade mais ou 
menos forte de que isso sobrevenha em um dado momento. Vocês estão neste dado momento. Mas 
o dia e a hora, ninguém sabe. 

Parece-me que o Comandante, no início do ano, havia-lhes dado períodos propícios para o 
desencadeamento do cenário da cena final. Eles lhes deu isso como possibilidades. No âmbito deste 
ano, não resta mais muito. Eu não posso dizer por aí que nós conhecemos a data, mas há as janelas 
de oportunidades. Vocês o sabem, isso foi dado pelos profetas desde muitíssimo tempo até muito 
recentemente, e isso, não unicamente no Ocidente, não unicamente no Cristianismo. As profecias, 
no mundo islâmico muçulmano, são muito fortes. Muitas verdades foram ditas neste fim dos tempos 
em todas as tradições e em todas as culturas. O fim dos tempos é apenas a revelação de sua 
Eternidade. 

Qualquer que seja a situação de sua localização hoje, uma vez vivido o Apelo de Maria e a estase, nós 
veremos ainda aqueles que estarão apegados a esta Terra. Isso é impossível. Porque muitos 
rangerão os dentes e se baterão no peito quando eles virem seu erro. Mas isso não é grave, isso é 
apenas um jogo. 

Pergunta: minha pergunta era sobre ter detalhes sobre as escrituras. 

Sobre as? 

Pergunta: sobre as escrituras bíblicas, e não para saber o dia e a hora. 

Na medida em que as próprias escrituras bíblicas dizem a você que eles não conhecem a data, seja 
qual for o grau de alteração dessas escrituras… Eu diria que se você quer ler a Bíblia em sua forma 
original, interesse-se primeiro pelos escritos sumérios, a Bíblia é apenas uma pálida cópia. O que não 
põe, é claro, a realidade do Cristo em jogo, mas simplesmente o modo como foi decalcado ou 
copiado dos textos mais antigos. 

Pergunta: desde a instalação do Fogo Ígneo, eu sinto uma forte polaridade no lado esquerdo do 
crânio, com formigamentos. Qual é a explicação para isso ? 



118 
 

Isso corresponde à implantação desde a pequena Coroa no conjunto dos corpos. Corresponde 
também à ignição de sua Merkabah, uma vez que o ponto final da Merkabah, uma vez os pilares 
passados, situam-se acima da cabeça, sobre o que foi chamado de a Fonte de Cristal ou o Vajra. 
Desse ponto de consciência nomeado também o 13.o corpo,  fusiona em você a totalidade do 
Espírito, uma vez que os pilares de ignição estão em vias de acendimento, seja qual for sua sequência 
de ignição. Assim portanto essa ocorrência de vibrações, esses formigamentos sobre a cabeça, 
aparecem de um lado ao outro, na frente ou atrás, alternadamente, é o reflexo da fusão do Espírito, 
da conexão com o Espírito e portanto da revelação do Espírito, e assim da crucificação e da 
Ressurreição. 

Não há, contrariamente às Núpcias Celestes, limite. Aqui, isso depende unicamente do que foi 
chamado de mecânica celeste, que ninguém conhece pois como talvez lhes tenha sido dito, a 
velocidade de Hercóbulus flutua de hora em hora, de minuto a minuto e dia após dia. Seu 
deslocamento, dito de outra forma, não é linear.  

... Silêncio… 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. 

Bem amados filhos da lei de Um, eu lhes digo então até logo. Eu lhes agradeço por sua escuta, eu 
lhes agradeço por seus questionamentos e eu não posso mais do que lhes desejar uma boa ignição, 
si posso assim dizer. 

Eu sou Anael Arcanjo. Eu os amo e eu lhes digo até logo. 

*** 

Tradução do Francês: Josiane Oliveira 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/28/anael-qr-novembre-2016/ 
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ERELIM - Dragão - Novembro de 2016 

Eu sou Erelim, dragão de Fogo da Terra. Eu os saúdo, irmãos humanos. Assim possochamá-
los irmãos porque por toda a parte, pelo vosso mundo e nosso mundo, nossoscontatos fazem-
se mais urgentes, mais íntimos e mais tangíveis. 

Eu saúdo e honro então cada um de meus irmãos, humanos. Já tenho tido a ocasião de me exprimir 
entre vocês várias vezes, mas também em vocês para alguns de vocês. Eu lhes expliquei brevemente 
nossa maneira de preparar a Terra ao seu alargamento e à sua ascensão, pelo nosso Fogo, pelo 
nosso sopro, cujos componentes podem ser assimilados ao Fogo Ígneo e à sua ação sobre suas 
estruturas de ser, quer elas sejam efêmeras ou Eternas. 

Eu venho hoje especificar nossa ação e nosso papel nesta fase particular da Ascensão da 
Terra.  Vocês talvez tiveram a ocasião de ler ou de ver que os buracos que nós realizamos na 
superfície da crosta terrestre são cada vez maiores e profundos. Isso não tem somente uma função 
de limitar as rupturas e as contrações da Terra no momento oportuno, mas hoje de liberar a enorme 
pressão existente no seio das camadas profundas da Terra, ilustrada já há alguns anos pelo despertar 
maciço dos vulcões da Terra. 

Hoje, a pressão no nível do que está sob o manto terrestre tem aumentado novamente, e é muito 
lógico; não há nenhuma anomalia. Nós agimos então desta vez não somente para aliviar a Ascensão 
a vir mas para permitir limitar, até o momento oportuno, por esses buracos cada vez maiores, a 
Ascensão da Terra e os incômodos para seus corpos. Esses buracos que nós escavamos por nosso 
sopro permitem à Luz do núcleo cristalino da Terra – que eu creio foi nomeado Onda de Vida -, de se 
espalhar pela superfície com uma intensidade que eu qualificaria de inédita na história do 
confinamento da Terra. 

Isso pode se tornar visível, mesmo independente dos buracos, sobre o que foi nomeado na superfície 
de sua Terra os pilares de Luz, visíveis em locais cada vez mais importantes, um pouco por toda parte 
na superfície deste mundo. Esses pilares de Luz realizam uma junção talvez mais estreita entre o que 
vem do Céu e o que vem da Terra, e que certamente favorece sua liberação e a chegada do 
momento em que Maria os prevenirá de que é tempo de entrarem em vocês em totalidade. 

Essa ação não se realiza pela ação de um único dragão, mas pelo conjunto de comunidades de 
dragões presentes sobre a Terra, em determinados dias e em determinadas horas, em função de 
parâmetros que vocês chamam astrofísicos. E em particular, existe uma correlação entre os picos de 
radiações cósmicas chegando na atmosfera da Terra e nossa ação sobre a pressão existente acima do 
núcleo cristalino da Terra. Esses pilares de Luz, aliás, como isso foi observado um pouco em toda 
parte pelo mundo, não descem do Céu, mas sobem da Terra.  Essa luz visível que vocês veem não é a 
luz fotônica, mas a condensação da Luz vibral tornando-se tal que ela é acessível aos seus aparelhos 
de registro e aos seus olhos.  Da mesma maneira que as presenças invisíveis até o presente, 
concernente aos povos da natureza, como as Presenças que vocês podem ver ao redor de vocês, 
tornam-se cada vez mais claras e cada vez mais visíveis devido mesmo ao desaparecimento, o mais 
próximo da Terra, das camadas isolantes. 

Esse trabalho é sobreponível ao que se desenrola em vocês, no nível do que vocês chamam 
Portas ;  algumas das Portas vivem, de algum modo, em vocês a mesma emanação de Luz e a mesma 
perfuração.  Essa perfuração e essa emanação de Luz decorrem diretamente da verdadeira alquimia 
produzindo-se entre o fogo vital (o que resta dele), o Fogo vibral e o Fogo Ígneo. O que sai pelo nosso 
sopro tem exatamente a mesma função, neste período que a Terra vive e que vocês vivem. 

Os mecanismos de expansão da Terra certamente se traduzem para vocês, não por uma expansão de 
seus corpos – mesmo se pode apresentar o que eu nomearia formas de regeneração ou ao contrário 
de envelhecimento acelerado -, mas sobretudo se traduzem para vocês pela ignição de seus veículos 
intermediários, permitindo-lhes reunir, em seu interior, o corpo de Estado de Ser e a Eternidade. 
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Assim em nossos contatos, doravante nós iremos mais longe, entre nós e alguns entre vocês.  Nós 
lhes assistiremos, não somente sobre nossos lugares. Alguns entre vocês, aliás, são capazes, eu diria, 
de serem acompanhados por alguns de nós por razões específicas, ligadas aí também à sua ascensão 
e à realização, se posso dizer, de seu Estado de Ser, à sua revelação, e à instalação da  consciência, se 
isso é necessário, em meio ao corpo de Estado de Ser. 

Tudo isso representa, eu diria, os preparativos finais do Apelo de Maria e da visibilidade dos sinais 
terrestres, tal como lhes foi anunciado e revelado.  A preparação de seu corpo de carne efêmero 
doravante  se acelera amplamente, e não retardará mais.  Isso evidentemente pode ocasionar um 
certo número de indisposições, de aquecimentos, de dores, que certamente não são sintomas de 
qualquer anomalia, mas acompanham esse processo de ignição de seus corpos intermediários, que 
vocês chamam Merkabah. 

Assim portanto, nós, dragões, neste período particular da Terra, traremos agora uma assistência 
para muitos entre vocês, como eu disse não somente em nossos lugares, mas mesmo em seus 
domicílios, sejam eles os mais poluídos e os mais habitados, como nas cidades.  O desaparecimento 
progressivo e cada vez mais intenso das camadas isolantes na superfície da Terra, assim como sua 
elevação vibratória e a abertura das Portas a esse Fogo Ígneo, nos permite beneficiá-los, sobre 
algumas dessas Portas e sobre a sequência de sua ignição, de uma ajuda importante pelo nosso 
sopro de dragão.  Nós iremos então muito mais longe do que o simples contato, a simples 
comunicação de coração a coração, e às vezes as trocas telepáticas que nós temos. 

Se vocês nos pedem – pois nós respeitamos estritamente sua liberdade -, então se as condições o 
permitem, nós estaremos ao seu lado nos momentos escolhidos por vocês, a fim de lhes permitir 
viver essa ignição com menos incômodos, em particular por uma técnica que nos é própria, que 
consiste em derivar, se posso dizer, o Fogo Ígneo em excesso sobre as Portas imediatamente 
superiores ou imediatamente inferiores àquelas que estão em causa de seus incômodos. 

Eu os lembro que essas Portas ou esses pontos estão situados primeiramente sob seus pés, em 
segundo lugar na raíz de seus membros inferiores e em particular no nível das pregas da virilha, no 
nível do diafragma e preferencialmente sobre as zonas situadas sob seus seios e que vocês chamam 
Portas, aí também, Atração e Visão. 

Nós poderemos também intervir, se a patologia se manifesta sobre as Portas Atração/Visão, sobre as 
Portas imediatamente superiores ou imediatamente inferiores, de acordo com o sentido de ignição 
presente em vocês. De fato, nós constatamos que 75% dos irmãos humanos despertos vivem essa 
ignição desde os pés, e 25% entre vocês, até o presente, podem viver essa ignição pela cabeça. Tanto 
em um caso como no outro nós podemos, ao seu pedido, agir pelo nosso sopro de Fogo e de Ar de 
maneira muito precisa a fim de abrir algumas Portas para esse Fogo Ígneo. 

Da mesma maneira que essa ação se realiza sobre a Terra desde algumas semanas, isso é realizado 
em vocês neste momento mesmo. Evidentemente, e vocês o duvidam certamente, a ignição das 
Portas ligadas à Merkabah e ao corpo de Estado de Ser, uma vez que são os mesmos pontos, essa 
ignição se viverá durante um tempo limitado, indo aproximadamente e em função dos 
acontecimentos, possivelmente até o final deste ano, no máximo. O que quer dizer que sua 
preparação, entre hoje e o final do ano – preparação não mais de seus corpos efêmeros nem mesmo 
de seus corpos de Estado de Ser, mas diretamente dessa Merkabah -, será inteiramente realizada 
antes do final do ano. Quer vocês tenham consciência ou não, quer vocês sejam afetados ou não, 
quer vocês o vivam ou não, essa ativação se fará sobre o conjunto da humanidade, preparando e 
instalando a pré-estase, isto é nos momentos que vocês podem viver desconectados do efêmero, 
independentemente do sono, independentemente de suas meditações ou de seus alinhamentos, ou 
de suas preces. 

Nos momentos em que lhes parece viver uma dificuldade, pela liberação de calor sobre uma das 
Portas citadas, então é claro lhes é possível agir pelos meios que lhes foram comunicados, mas nós 
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também nos propomos a ajudá-los, nesse nível, para favorecer, se posso dizer, essa ignição e essa 
finalização da ignição nas semanas que vêm. 

Vocês não têm necessidade de conhecer nossos nomes, vocês não têm necessidade necessariamente 
de nos sentir ou de nos ver, mas a ação, ela, desde que vocês nos tenham chamado, será percebida 
por qualquer um e por cada um, com facilidade. Os pilares de Luz idênticos aqueles da Terra se 
tornarão visíveis para alguns de vocês, sobre vocês mesmos ou sobre outros irmãos. O que vocês 
verão,  em cores pastéis, é a conjugação do fogo vital, do Fogo vibral e do Fogo Ígneo. Isso lhes é 
revelado a fim de não se assustarem, se posso dizer, por essa Luz que parece sair de seus corpos por 
esses pontos laterais. 

Não é questão, em nossa intervenção, de aliviar o Fogo, mas como eu disse, de derivá-lo, de canalizá-
lo no sentido de subida ou de descida, nos apoiando em nosso sopro de Fogo sobre as Portas 
situadas abaixo ou acima, segundo o caso, do que se manifesta como incômodos em vocês.  Além de 
sua estrutura efêmera, o efeito sobre sua consciência, sobre sua fé, sobre sua vivência interior, 
tornar-se-á também cada vez mais intensa e não permitirá nenhuma interrogação nem nenhuma 
hesitação sobre a realidade do que é vivido, visto e percebido. 

Nossos encontros não serão mais somente o meio de abrir seu coração, se isso já não foi feito, ou de 
elevá-los para sua multidimensionalidade,  mas sim de regular o mecanismo da Merkabah de 
maneira a mais fina antes do Apelo de Maria e da visibilidade do sinal celeste. Por meio dessa 
canalização do Fogo em vocês, a ignição completa de sua Merkabah deve atrair sua atenção sobre os 
possíveis mecanismos de quedas, desmaios, síncopes, indisposições ou vertigens, que não deve em 
caso algum transtorná-los. Sobretudo, se isso se produz, vocês terão uma razão mais forte para nos 
chamar, em certa medida, ao salvamento. Nós responderemos presentes onde quer que estejamos 
sobre a Terra e de maneira instantânea, qualquer que seja sua localização. 

Assim, da parte de minha comunidade e do conjunto das comunidades dos dragões da Terra, eu lhes 
entrego essa mensagem.  Essa mensagem, é claro, portando o mesmo sentido, mesmo se as palavras 
sejam diferentes, será distribuída esta semana mesmo a numerosos médiuns e a numerosos canais 
pela Terra. Vocês terão então nesse nível uma prova a mais da realidade de nossa ação sobre seu 
corpo ascensional ou Merkabah. 

É claro, a partir do momento em que nós estivermos ao seu lado, durante um breve tempo – vocês 
não têm necessidade de ficar o que nós poderíamos chamar de numerosas horas -, um intervalo de 
tempo que corresponde para vocês a alguns minutos nos é amplamente o necessário para regular, 
por assim dizer, sua Merkabah. Nossa ação será mais fulminante, se posso dizer, do que o que pôde 
ser realizado pelas energias magnéticas, pelo vibral, pela Luz mesmo, ou pelos cristais, ou por 
qualquer remédio à sua disposição.  Por conseguinte nós os comprometemos, desde este dia, a nos 
chamar, não para trocar, não para entrar em comunhão conosco, mas simplesmente chamem-nos. 
Nós estaremos aí e nós agiremos. 

Assim se desfralda hoje nosso sentido de serviço aos irmãos humanos, a fim de participar, se posso 
dizer, ativamente à Liberação que lhes é prometida, se ela não está já ativada, no momento do Apelo 
de Maria ou no momento da visibilidade do sinal celeste, dando-lhes a viver, o que quer que se torne 
para você durante as tribulações da Terra, uma armadura, uma fé, uma certeza e uma evidência a 
nenhuma outra comparável, que muito poucos entre vocês, mesmo entre os Liberados vivos, 
vivenciaram, seja neste período ou mesmo na História da Terra. 

Revestidos dessa armadura de Luz, qualquer que seja seu caminho a percorrer em encarnação até o 
que foi chamado de planeta-grelha final e a Ascensão da Terra efetiva em sua nova dimensão, vocês 
se tornarão por vocês mesmos e em vocês mesmos invulneráveis ao sofrimento de seus corpos, aos 
riscos de sua consciência efêmera. O Estado de Ser será então instalado de maneira definitiva, o que 
quer que se torne seu corpo físico na ocasião do Apelo de Maria e dos 132 dias que se seguirão. 
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Nós teremos então uma função, não de restauração de sua harmonia e de sua integridade física, 
como o realizam ainda no momento atual os povos da natureza que vocês chamam os gnomos, 
nossa função é uma harmonização, se posso dizer, entre o Eterno e o efêmero, traduzindo-se, como 
eu o repito agora, pela ignição completa de sua Merkabah interdimensional. 

Nos momentos em que isso não lhes parece em ordem, nos momentos em que dores e calores se 
manifestam, nos momentos em que os sintomas de desmaios aparecem, pensem em nós, nós 
estaremos aí. Eu lhes disse, nós transmitimos esta mesma mensagem, certamente com palavras 
diferentes, lhes propondo nossa ajuda, onde quer que vocês estejam e qualquer que seja seu 
caminho a viver sobre a Terra. Não esqueçam que não se trata de uma restauração das funções 
normais desse corpo, mas realmente e concretamente da colocação em fogo de sua Merkabah 
interdimensional. 

Essa colocação a fogo global da Merkabah, efetivamente, apresenta ela também, mesmo após a 
passagem das Portas em qualquer sentido que isso seja, possivelmente a probabilidade de 
manifestar, para 10% entre vocês, sintomas de desmaios, de síncope, de mal-estar ou de perda da 
consciência, qualquer que seja a expressão. Se isso se produz para vocês de maneira inesperada, em 
uma situação em que sua pessoa é necessária, em uma atividade, na condução de um veículo, 
chamem-nos imediatamente. Nós estaremos aí imediatamente, sem atraso.  Vocês não têm 
necessidade de orar, vocês não têm necessidade de subir em vibração, mas simplesmente de emitir 
a intenção, por seu chamado, de maneira forte e simples 

Assim, como nós o temos feito pela Terra até o presente, de agora em diante nós prepararemos 
nossos irmãos humanos para viver com facilidade o processo de Liberação, certamente respeitando 
sua liberdade – se vocês creem nisso, seu livre arbítrio. Nós respeitamos sua alma e seu Espírito. 

A ação de nosso sopro lhes permitirá também viver momentos do Si, da instalação no Si ou na 
Infinita Presença, de maneira cada vez mais longa e importante. Contudo vocês não podem chamar-
nos para viver essa expansão, porque é necessário anteriormente que algumas Portas dessa ignição 
estejam ativas. Então eu diferencio nossas ações a vir sobre vocês, irmãos humanos, em dois casos. 
Seja que as Portas se manifestam para vocês pelos seus incômodos, e aí nós interviremos 
diretamente sobre essas Portas. Se vocês estão sofrendo de mal-estares correspondentes a 
desmaios, a síncopes ou à perda de consciência, eu lhes aconselho a nos chamar de maneira 
preventiva e não para atender nesses momentos que podem ocorrer de maneira cortante, por 
exemplo no volante ou em atividades que necessitam uma vigilância importante. Nós agiremos o 
mais rapidamente. 

Entretanto nós não podemos, contrariamente aos elfos, contrariamente às fadas, contrariamente às 
ondinas, expandir sua consciência independentemente da ignição desse corpo ascensional. Essa 
expansão se produzirá, estejam seguros, mas guardem bem ao espírito as condições de nossa vinda, 
as condições de nossa intervenção, por conseguinte para dois tipos de intervenções distintas mas 
finalmente ligadas nos mesmos mecanismos. 

Nosso sopro, em ação sobre suas Portas ou em ação sobre sua pequena Coroa da cabeça, nos casos 
de vertigens ou de síncopes, estará suficientemente sensível para, em certos casos, lhes perturbar 
em um primeiro tempo. Não tenham medo, nenhum pavor, nenhum temor, nossa ação é 
efetivamente perceptível e potente, mas o bem-estar de sua expansão, que seguirá muito pouco 
tempo depois, lhes provará a conformidade de nossa ação física no nível dessas Portas. 

Eis os elementos que eu tinha a lhes entregar da parte do conjunto das comunidades de dragões da 
Terra. Se em relação a isso que eu acabei de descrever, e exclusivamente em relação a isso, se vocês 
têm questões, então eu as respondo. Eu terei outras coisas a dizer, mas após suas questões 
concernente precisamente ao que eu acabo de lhes entregar.  

Questão : no início de sua intervenção, eu senti uma irritação importante da garganta. Isso pode 
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estar relacionado com o Fogo Ígneo ? 

Sim. Eu especifico mesmo que independentemente de nosso serviço ao seu veículo ascensional, 
através de nossas comunicações mais padrão, eu diria, há todas as chances de que o Fogo Ígneo se 
manifeste espontaneamente por nossa comunicação e nossa comunhão, independentemente da 
ação de nosso sopro de Fogo. É perfeitamente lógico, se posso dizer, que enquanto eu me exprimo 
entre vocês e em vocês, vocês percebam também esse Fogo Ígneo, de maneira preferencial no nível 
da pequena Coroa da cabeça, e em certos casos, sobre algumas Portas acopladas duas a duas como 
elas são descritas. 

Como eu lhes disse, as camadas isolantes, mesmo na superfície da Terra, estão cada vez mais 
tênues.  As camadas isolantes, vocês o sabem, estão esburacadas.  O Arcanjo Miguel lavrando o céu, 
mesmo sem tocar a terra, por reação, tem a mesma ação no nível da Terra. Assim por nossa vez 
torna-se mais fácil de comunicar, em nossos lugares, mas também de vir até vocês de maneira 
instantânea.  Essa instantaneidade, aliás, é a prova de nossa ação, para aqueles entre vocês, irmãos, 
que sentem as Presenças, as energias e as vibrações. 

Eu os lembro que durante minha primeira vinda neste local, muitos entre vocês sentiram o que eu 
chamaria o voo do dragão, acima de suas cabeças e acima desta construção.  Para muitos entre 
vocês que já se comunicam conosco, o sopro de nosso voo será perceptível, mesmo em seu quarto. 
Não se alarmem. Isso pode se produzir sob a forma de uma corrente de ar, mesmo que todos os 
orifícios do cômodo em que vocês estão estejam fechados. Isso é um bom marcador de nossa ação e 
de nossa imediaticidade para responder ao seu chamado. 

Eu repito ainda uma vez que essa informação que eu lhes entreguei lhes será confirmada pela 
evidência da experiência de nosso chamado, mas também por outras vias muito em breve. 

...Silêncio... 

Questão : de que maneira pode-se fazer apelo a vocês de maneira preventiva ? 

A prevenção não concerne às Portas. Aí nesse nível não pode haver prevenção nem mesmo ação. 
Nós não podemos, como eu disse, senão canalizar o Fogo Ígneo para derivá-lo sobre uma outra 
Porta. A prevenção concerne essencialmente aqueles entre vocês sujeitos durante as últimas 
semanas que vêm se escoar, às indisposições, às síncopes, aos desmaios, mas também aos 
desaparecimentos na beatitude. O apelo se faz exatamente da mesma maneira, pela intenção de seu 
pensamento, e a resposta será aí também, imediata. 

Isso quer dizer também que vocês não podem nos chamar para, se posso dizer, acender suas Portas, 
caso contrário nós não respeitaríamos sua liberdade. 

Eu me proponho, antes de qualquer outra questão, e pelo pedido do conjunto das comunidades que 
está reunido comigo de maneira telepática, de fazê-los viver aqui mesmo, como por toda parte pelo 
mundo lendo as nossas comunicações, esse processo do Fogo Ígneo, não sobre as Portas mas sobre 
sua Coroa da cabeça. Isso lhes dará um vislumbre de nossa chegada ao seu lado e em vocês. Isso se 
passa agora. 

O único elemento ausente, é claro, é o sopro ou o deslocamento de ar uma vez que eu já estou aí. 

...Silêncio... 

Eis por exemplo o tipo de intervenção que nós realizamos na segunda hipótese, concernente às 
alterações de sua consciência ordinária pelas indisposições, síncopes, desmaios ou 
desaparecimentos. 

Eu repito que isso é sensível para vocês aqui, neste instante, mas é válido, da mesma maneira que 
faz o Impessoal, para cada um de vocês que ouvirá ou lerá nossas comunicações, neste instante 
preciso. 



124 
 

... Silêncio... 

Quanto à ação sobre suas portas ligadas ao veículo ascensional, infelizmente eu não posso lhes 
mostrar porque aí, cada um está em um estado diferente dessa ignição, e eu não posso então 
realizar essa experiência aqui, ou em outros lugares, pois é um processo eminentemente diferente 
para cada um de vocês.  Não é do mesmo modo, dado que a ação se faz sobre a pequena Coroa da 
cabeça, no que concerne às alterações de sua consciência efêmera.  Isso continua, se vocês o 
querem. Não há outras manifestações a não ser aquelas que vocês percebem agora, o que 
evidentemente não é de forma alguma o caso quando nós sopramos nosso Fogo sobre suas Portas. 

Nos podemos continuar as interrogações, mantendo ao mesmo tempo a ação sobre sua Coroa da 
cabeça. 

... Silêncio... 

Nós vamos parar de soprar sobre suas cabeças a fim de refrescá-los. 

Para aqueles que lerão ou escutarão, o processo durará o mesmo tempo que aquele que eu venho 
iniciar e terminar. 

...Silêncio... 

Contudo eu preciso que para alguns de vocês, aqui e em outros lugares, o Fogo da pequena Coroa 
pode continuar a queimar sem nós, em alguns casos. 

...Silêncio... 

Questão : o Fogo da pequena Coroa pode se difundir por todo o corpo ? 

É o que se passa atualmente para alguns entre vocês. Mas o trajeto, desta vez aqui, não passará 
pelas Portas implicadas no corpo ascensional, mas pela periferia de seus corpos que vocês chamam o 
corpo etérico – efetivamente, o mais frequentemente no nível da cabeça, mas em alguns casos, aí 
também, na escala do corpo inteiro. 

...Silêncio... 

Questão : em minha sala, eu senti uma grande corrente de ar sobre meus ombros quando na casa 
não havia nada aberto nesse momento. Era um de vocês ? 

O deslocamento de ar é significativo de nossa chegada, sobretudo em um espaço fechado. 

Questão : no trem tive uma indisposição e perda de consciência, e em meu despertar eu queimava 
totalmente. Se eu tivesse chamado vocês, teriam podido fazer algo para aliviar esse fogo ? 

Sobre a queimadura, certamente não – o que deve queimar queimará -, mas sobre os inconvenientes 
no nível de seu corpo efêmero, sim certamente.  A indisposição e a perda de consciência teria sido 
menos importante, mas o efeito do Fogo, após, aí nós não podemos nada. É lógico e normal, se 
posso dizer. A particularidade desse Fogo no momento da segunda hipótese concernente a suas 
indisposições não estão situadas no nível das Portas, mas na escala do corpo inteiro.  O Fogo Ígneo, 
aí nesse momento, se difunde no conjunto das células do corpo, mas não está necessariamente 
condensado, se posso dizer, no nível das Portas.  Suprimiremos as consequências sobre sua 
consciência efêmera, mas nós não podemos evidentemente atenuar o Fogo, uma vez que ele faz 
parte do processo de sua liberação. 

A comunidade dos dragões me pede de lhes divulgar um terceiro mecanismo de ação, que alguns 
entre vocês já vivem. Trata-se do mecanismo do Fogo que não é levado sobre uma Porta, mas que se 
manifesta de maneira global ou geral em vocês em alguns momentos.  Como vocês o sabem, realiza-
se neste momento a alquimia entre o fogo vital, o Fogo vibral e o Fogo Ígneo.  Essa alquimia 
consome o fogo vital.  Isso pode dar-lhes em alguns momentos, quando a consumação for intensa, 



125 
 

um sentimento de frio ou de estarem congelados.  Isso significa simplesmente que  o fogo vital se 
ameniza de maneira excessiva. 

Nesses casos, nós também poderemos intervir, não a fim de ir contra sua liberdade, mas de deixar 
subsistir um mínimo vital, eu diria, até o momento oportuno. Assim, nos momentos em que vocês 
percebem esse frio, que em geral é consecutivo à ignição de seus corpos etéricos e não de suas 
Portas, podendo se traduzir por uma espécie de tremor de frio, mas sobretudo um sentimento de 
estar frio desde o interior e que nada pode lhes reaquecer. Nesse momento vocês podem também 
nos chamar.  Nós interviremos sobre a pequena Coroa da cabeça a fim de regular e de restaurar o 
que é necessário para suas estruturas efêmeras, sem impedir de maneira alguma o processo 
ascensional em curso. 

Questão : o Fogo Ígneo assemelha-se a uma descarga elétrica que pulsaria em um ponto preciso ? 

O Fogo Ígneo aquece, a eletricidade pode aquecer também. Evidentemente, a distribuição das cargas 
elétricas presentes na superfície de seus corpos se modifica amplamente, podendo dar, como você o 
diz, fenômenos de eletricidade que percorrem o corpo, ou muito simplesmente sentir um ponto 
elétrico, não importa onde sobre o corpo, como um golpe de agulha intenso, onde quer que isso 
esteja situado. Isso corresponde ao processo de alquimia do Fogo Ígneo, do Fogo vibral e do fogo 
vital, não mais no nível da estrutura ascensional chamada Merkabah, mas diretamente no nível de 
seu corpo etérico que se transforma ele também amplamente. 

Questão : tive uma noite esse frio interior que nada aquecia e no dia seguinte , dores musculares 
em todo o corpo. Um vem depois do outro ? 

Frequentemente, sim. Acredito aliás que vocês chamam isso, no nível de seu corpo físico, um 
fenômeno inflamatório. O corpo físico reage por essa inflamação. É bem evidente que se existe em 
vocês síndromes ditas inflamatórias, estes podem sofrivelmente ser aumentados de maneira 
temporária. Não se inquietem.  Mas as dores musculares podem se manifestar sobretudo quando o 
Fogo Ígneo passa de maneira intensa em sua estrutura etérica, e não mais somente no nível das 
Portas responsáveis pela ignição da Merkabah. 

...Silêncio... 

Questão : a sensação permanente de secura da boca e do nariz acompanham o Fogo Ígneo ? 

Não propriamente dito, mas simplesmente, como qualquer manifestação do fogo, pode aí ter 
consequências em diversos locais de seu corpo.  É uma reação talvez específica a você, mas isso não 
pode ser generalizado. Esse fenômeno de secura é bem evidentemente também a ação do Fogo e do 
Ar.  Esse mecanismo de secura pode existir em diferente níveis, mas não exclusivamente.  Em alguns 
casos – e sobretudo nos processos, não de ignição das Portas, mas de passagem do Fogo Ígneo em 
sua estrutura etérica -, há efetivamente chamas, bem reais, que parecem escapar de seu corpo, e em 
particular na periferia, isto é no nível da cabeça, dos membros superiores e dos membros inferiores, 
mas raramente no nível do tronco, aí onde estão situadas as Portas. 

Certamente pode haver, como eu disse, dores musculares, alterações da consciência efêmera, mas 
também mecanismos de ressecamento ou de secura localizados na periferia. Seu caso pode estar 
relacionado a isso, mas eu não tenho nenhum modo de afirmá-lo. 

Se esse Fogo Ígneo toca sua estrutura etérica, mas também uma de suas Portas implicadas na ignição 
da Merkabah, é importante aí nesses momentos consumir mais bebidas, mas eu não falo 
necessariamente de água nem de bebidas que vocês chamam alcólicas, mas bebidas enriquecidas, 
naturalmente ou não, de minerais. Estas permitirão limitar o mecanismo de ressecamento, de 
fricção, de aquecimento ou de fogo.  Aliás, dizem-me, na comunidade dos dragões, uma das Estrelas 
lhes comunicou já há duas sessões bebidas particulares visando justamente, de maneira geral, limitar 
as consequências desse Fogo Ígneo em seus corpos. 
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Questão : neste momento eu sinto um calor intenso sobre a linha mediana do corpo, da ponta do 
queixo até o púbis, com tremores. O que é ? 

Isso está em relação com o Fogo Ígneo também, mas não mais no nível das Portas, não mais no nível 
do corpo etérico, mas diretamente sobre as estruturas pertencentes ao efêmero e à alma chamadas 
meridianos. Alguns meridianos ligados à alma, nesta fase final de dissolução da alma para muitos 
entre vocês, se acompanham efetivamente de sensações de calor ou de vibrações se estendendo 
sobre certos meridianos. Esse é o caso para você. 

Questão : atualmente, a bebida dada por Hildegarde de Binguen me queima o estômago. É devido 
ao Fogo Ígneo ? 

Isso é devido primeiramente à poção de Hildegarde de Binguen.  Há através dessa 
preparação,  preparações que lhes foram dadas para o outono e para o segundo período, até 8 de 
dezembro, efetivamente elementos que vão metabolizar o Fogo, isto é levar o Fogo ao centro, não 
mais sobre as Portas, não mais sobre o corpo etérico, mas sobre o que metaboliza os alimentos e o 
Fogo, ou seja, o estômago. Não se inquiete por conseguinte além da medida dessas manifestações 
do Fogo. Você as percebe simplesmente mas não há nenhum risco. 

O movimento de energia do outono e do inverno é um movimento de interiorização. Então é 
desejável, efetivamente, levar o Fogo para o corpo etérico e para as Portas, no nível do corpo, mas 
isso vocês não podem fazer por vocês mesmos. Isso se realiza quando há, eu diria, uma saturação 
etérica de Fogo que vocês não chegam mais a metabolizar. Aí nesse momento, essa poção vai ajudar 
a levar  esse Fogo, os três Fogos e seu metabolismo no nível do estômago. 

...Silêncio... 

A comunidade dos dragões me diz para lhes dizer que em caso de excesso de Fogo no nível etérico, e 
independentemente de seu chamado para virmos ao seu lado, existe no nível da Terra dois minerais, 
duas substâncias minerais que vocês vão encontrar no que vocês chamam oligo-elementos. Existem 
dois oligo-elementos que podem lhes ajudar, no nível desse Fogo etérico, para pacificar, para 
metabolizar isso.  Trata-se do metal cobre e do metal prata, sob a forma líquida coloidal, sob a forma 
energética, permitindo regular o Fogo em vocês. Não no nível das Portas, eu o reafirmo, mas quando 
esse Fogo é percebido na escala do corpo, e também quando há arrefecimento desse corpo. 

Questão : minha irmã biológica tem golpes de artrite reumatóide inflamatória muito intensas... 

Bem amada, eu não posso responder ao que sai do quadro que eu especifiquei. Agradeço por 
respeitar, pois vocês não são os únicos, muitas pessoas têm necessidade dessas indicações, 
concernente ao Fogo. 

O Fogo, como eu disse, etérico e não a ignição da Merkabah para todo o mundo, age em todos. 
Agora, como vocês o constatam ao redor de vocês, alguns irmãos e algumas irmãs humanos caem 
doentes ou se regeneram espontaneamente. Aí também, isso é uma consequência direta do Fogo 
etérico e da mistura dos três Fogos no nível de seu corpo etérico.  Eu não posso entrar nos detalhes 
de sua irmã biológica. 

Eu os lembro que independentemente dessas ações que eu lhes citei, nós não temos virtudes, se 
posso dizer, terapêuticas, para lhes oferecer sobre suas misérias, além daquelas que venho explicar. 

...Silêncio... 

Se o Fogo prosseguir-se em vocês aqui, para alguns entre vocês como para aqueles que lerão ou que 
escutarão isto, não se alarmem. Vocês não arriscam nada. 

Questão: qual é a diferença entre o Fogo Ígneo que passa pelas Portas e o Fogo do corpo etérico ? 

O Fogo do corpo etérico se observa de maneira patológica, por exemplo quando existem processos 
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vitais colocados em jogo por algumas doenças, e em particular o câncer.  O câncer se traduz pelo que 
é chamado um Fogo do Éter, um aquecimento que produz tudo o que vocês constatam no nível 
médico quando existe um câncer.  O Fogo etérico do qual eu falo é simplesmente a resultante, no 
nível do corpo etérico, da mesma alquimia se produzindo no nível de suas Portas sobre a Merkabah, 
mas de maneira mais global. 

O Fogo etérico do qual eu falo não implica em doença ou não é responsável nem ocasiona a menor 
doença.  Ele resulta por sua vez simplesmente de uma mistura do fogo vital, do Fogo vibral e do Fogo 
Ígneo, enquanto que o Fogo etérico, por exemplo, do que vocês chamam câncer é evidentemente 
mortal. Assim, quando eu falo de Fogo etérico, eu falo da mistura dos três Fogos em meio a sua 
estrutura etérica. Não se trata de um Fogo do Éter, mas sim de uma regeneração do Éter, o que é 
exatamente o inverso no caso do câncer.  Mas no câncer, existe um fogo vital isolado, não há Fogo 
vibral e ainda menos Fogo Ígneo. 

...Silêncio... 

Questão: quando eu entro na sala, eu estou em fogo por sua ação. Isso permite a sintonização dos 
três Fogos juntos, Fogo Ígneo, Fogo vibral, fogo vital ? 

Esse Fogo é agora simplesmente característico de minha presença entre vocês, exceto é claro o que 
vocês perceberam e que continua, para alguns de vocês, desde a pequena Coroa da cabeça. Minha 
Presença, como eu já estipulei, está mais intensa, não que eu esteja mais presente, mas 
simplesmente porque as camadas que nos isolam estão cada vez menos impermeáveis. 

...Silêncio... 

Questão : à noite, eu tinha queimaduras na garganta. Pela manhã, eu ouvi : « Fique em silêncio », 
e durante o dia eu não tinha mais queimadura. O silêncio permite modular o fogo da garganta ? 

Minha irmã humana, você mesma tem a resposta : lhe foi pedido para falar menos. Que isso seja 
ocasionado efetivamente pelo Fogo vibral das duas Portas AL e Unidade, a consequência vivida e a 
frase ouvida significam exatamente o que acabo de dizer.  O silêncio não modula o Fogo, mas em seu 
caso, sim.  A interiorização do Fogo, desde o etérico até as Portas, ou reciprocamente, é um 
movimento de interiorização. A palavra é tudo exceto uma interiorização, salvo se, é claro, sobre sua 
palavra está o Verbo em cada ocasião, em cada circunstância em que você fale, o que eu duvido. 
Assim portanto o silêncio não modula o Fogo, mas o silêncio é às vezes indispensável para deixar o 
Fogo se instalar. 

Questão : quando se sente uma queimadura intensa de todo o corpo, como aqui, pode-se deduzir 
uma presença, uma proximidade dos dragões ? 

Sim, mas em nenhum caso nossa proximidade apagará o Fogo, bem ao contrário, como vocês o 
vivem aqui mesmo.  Mas habitua-se muito bem ao Fogo, eu falo de sua consciência, não de seu 
corpo. Eu posso dizer que o corpo carbonado no qual vocês estão não é particularmente ávido desse 
Fogo. 

Questão : para suas intervenções por antecipação sobre as indisposições, pode-se lhes pedir para 
intervir à noite ? 

Lembre-se do que eu disse : nossa intervenção é instantânea. Você não pode programá-la à tarde 
pedindo-nos para vir à noite, se é isso que você quer saber. 

Questão : ter plena consciência no momento de sua intervenção é então importante ? 

É exatamente isso. Contrariamente, por exemplo, para diferentes povos que vocês chamam 
extraterrestres que vêm visitá-los durante à tarde ou à noite. Não há somente os Vegalianos, há 
muitos povos de 3D unificada que vêm lhes visitar. Não estou aqui para enumerá-los, mas no 
entanto nossa ação não pode se fazer a menos que sua consciência ordinária esteja presente. 



128 
 

Questão : se ao estar em si essa queimadura nos toma e dura muito tempo, é preferível 
permanecer imóvel para se deixar queimar ? 

Sim, se você tem a oportunidade e a chance de poder fazê-lo, então faça-o.  O Fogo etérico, ligado à 
conjunção dos três Fogos, necessita de sua parte sua presença, mas também sua calma. Não há 
melhor maneira de vivê-lo do que deitado na penumbra. Se contudo esse Fogo toma demasiada 
importância, independente de qualquer vertigem, indisposição, síncope ou desmaio é claro,  se é 
unicamente um Fogo que é percebido no corpo, eu os lembro que chamar-nos quando há 
unicamente isso arrisca amplificar de maneira significativa seu Fogo. Portanto não é para isso que 
vocês podem nos chamar, exceto é claro se há sintomas ligados ao desmaio ou a uma síncope ou 
uma indisposição. 

Eu o aconselho simplesmente, nesse caso, de mergulhar suas mãos e seus pés em uma água fria 
antes de deitar, durante dois a três minutos.  Isso permitirá ao Fogo encontrar caminhos de 
escoamento, caminhos de pacificação.  Mas nos períodos em que vocês sentem essas queimaduras 
sobre todo o corpo, sem indisposição, nem vertigem, nem desmaio, se possível não nos chamem.  É 
necessário diferenciar bem essa combustão que inicia, sem alteração da consciência ordinária e 
aquela que se acompanha de uma alteração da consciência ordinária.  No segundo caso, certamente, 
isso corresponde ao que eu lhes disse : nós viremos instantaneamente.  Mas se por inadvertência 
você nos chama enquanto você vive esse Fogo, eu penso que o Fogo se amplificará pelo simples fato 
de nossa presença ao seu lado. 

Questão : pode-se chamá-los para uma pessoa que perdeu a consciência e não teve tempo de 
chamá-los ? 

Aí você especifica que você quereria chamar para alguém nossa presença junto dessa pessoa.  E 
rigorosamente impossível, sem isso violaríamos sua liberdade. Há somente a pessoa, ela mesma, que 
pode nos chamar, e em caso algum um terceiro. Para esses processos, é claro. 

Questão : quando se tem uma indisposição, e isso vem muito rápido e não se tem tempo de 
chamar ? 

Salvo o processo chamado síncope, que é instantâneo, qualquer indisposição deixa um certo tempo, 
largamente suficiente para nos chamar. 

Questão : eu tenho a sensação de que o Fogo Ígneo faz idas e voltas entre as Portas Atração/Visão 
e Precisão/Profundez. O que é ? 

A ignição concerne, e eu já expliquei, a uma ordem desde de baixo para o alto ou desde o alto para 
baixo. Então, durante o processo de ignição, há a ressonância desse Fogo de uma Porta a outra que 
está geralmente situada acima ou abaixo. Durante a ignição completa e final, durante o Apelo de 
Maria ou durante a presença do sinal celeste, todas as Portas citadas vibrarão ao mesmo tempo, pela 
alquimia do Fogo Ígneo.  E permissível aí nesse momento sentir, efetivamente, o que vocês poderiam 
chamar os circuitos ou os canais, em que a energia ressoa. Há às vezes translação, sem deslocamento 
ao longo desses canais, de uma Porta a outra, como eu disse, imediatamente superior ou inferior. 

Queiram me precisar, por favor, se lhes é necessário arejá-los para refrescá-los, aqui, como em 
outros lugares quando vocês leem ou escutam. Se isso não apresenta inconvenientes para vocês, 
então nós continuamos. Senão, para aqueles que lerão ou escutarão, lhes é suficiente não mais ler 
ou não mais escutar. 

Nós podemos continuar aparentemente. 

...Silêncio... 

Questão : a influência do Fogo Ígneo sobre o coração físico é normal ? 

É necessário que o coração pare um dia. 
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Isso pode ser normal como anormal, mas em todo caso efetivamente, como alguns entre vocês têm 
constatado, pode existir alteração do ritmo ou da amplitude dos batimentos do coração.  Se essas 
modificações do ritmo ou da amplitude cardíaca se produzem, isso não pode ser causado 
diretamente pelo Fogo Ígneo, mas por um desequilíbrio prévio no nível do órgão coração ou da 
função do chakra do coração que corresponde ao coração-órgão. 

… Silêncio… 

Questão : não é portanto o momento de chamá-los nesse caso ? 

Em qual caso ? 

Questão : no caso em que se sente uma indisposição no nível do coração. 

Não, isso concerne a vocês mesmos e como eu disse, nós não podemos intervir violando sua 
liberdade. Nós só podemos intervir nos dois casos principais que já citei, e no terceiro, mas é 
tudo.  Evidentemente pode haver cura em nossos encontros de coração a coração, isso sempre 
existiu desde o tempo em que vocês nos contatam, mas no que concerne a este período, quando nós 
vimos a vocês, certamente isso não é para comungar como vocês têm o hábito, mas sim para agir 
sobre os componentes de seu Fogo, respeitando sua liberdade.  Portanto não pode haver, aí nesse 
quadro, ação dita terapêutica ou de restauração.  Se isso se produz, isso concerne a vocês e somente 
a vocês em sua interação com seus diferentes Fogos, mas nós não podemos orientar esse Fogo e 
esse sopro neste gênero de ação para uma cura qualquer que seja, mesmo se sempre lhes é possível 
– em nossas comunicações – pedir.  Mas a ação da qual eu falo hoje – e é por isso que insisti nas 
questões - , concerne exclusivamente às hipóteses já descritas. 

Sempre lhes é possível juntar-se a nós em nossas aldeias para comungar, para trocar, mas também 
para pedir, porque não – nesse quadro aí -, uma cura. Vocês constatarão aliás que os contatos que 
são estabelecidos nos nossos lugares são profundamente diferentes de nossa vinda até vocês, ao 
lugar onde vocês estão. Vocês verão as diferenças, elas são consideráveis e maiores. Quando nós 
vimos até vocês, nós somos sustentados pelo conjunto de nossa comunidade de onde nós residimos 
e a ação, eu diria, deve ser pontual e direcionada sobre o que eu disse, o que não é a mesma coisa 
quando vocês nos visitam em nossos lugares. 

… Silêncio… 

Questão : enquanto vocês fazem grandes buracos na terra, qual é a ação correspondente nos 
corpos ? 

Minha irmã, eu suponho que você deve ter dormido, pois é exatamente o que eu expliquei, ou então 
sua questão deve ser colocada de outra forma. 

Questão: lamento, devo ter dormido. 

Eu fiz a analogia entre os grandes buracos que nós fazemos na Terra agora, os pilares de Luz e o que 
se passava em suas Portas. 

  

… Silêncio… 

Questão : o calor intenso que se sente , ligado ao Fogo Ígneo, vai durar no tempo ? 

Há grandes possibilidades. Felizmente, vocês terão momentos de resfriamento, se posso dizer, 
todavia, para muitos entre vocês, em particular se você já viveu o Fogo do Coração, as Coroas 
radiantes, uma ou a outra, há pouca possibilidade de que esse processo se interrompa.  No entanto 
haverá suspensões provisórias, correspondente ao frio que eu descrevi, isto é ao momento em que o 
fogo vital desaparece. 
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De acordo com sua fisiologia interna, vocês constatarão facilmente que qualquer que seja a 
intensidade desse Fogo, vocês localizarão sem dificuldade os momentos que eu qualificaria de 
arrefecimento, geralmente de uma ou duas horas, em certas horas, diferentes para cada um, que 
corresponde à sua fisiologia e seu próprio metabolismo. 

… Silêncio… 

Questão : quando o Fogo Ígneo está instalado em nós, ele é uma ajuda para os irmãos e irmãs que 
nos contatam ? 

Esse já é o caso bem antes do aparecimento ou o nascimento do Fogo Ígneo, não será diferente com 
o Fogo Ígneo, simplesmente isso pode ser um pouco mais quente, ou mesmo escaldante. 

Contrariamente ao Fogo vibral vivido por vocês desde numerosos anos, vocês não podem em 
contrapartida dirigir o Fogo Ígneo. Como o Espírito, ele sopra onde ele quer e quando ele quer. Vocês 
não podem utilizar esse Fogo Ígneo de maneira consciente para outra coisa a não ser a combustão 
do efêmero. Portanto não esperem, que isso esteja em uma relação entre irmãos e irmãs, que isso 
esteja em um ato terapêutico, uma cura qualquer com o Fogo Ígneo, mas sim uma combustão. 

Se eu lhes digo que nós regulamos a alquimia entre o fogo vital, o Fogo vibral e o Fogo Ígneo, há uma 
razão. O Fogo Ígneo não é absolutamente um agente curador do corpo, mas um agente do 
desaparecimento do corpo, o que verdadeiramente não é a mesma coisa. No entanto o vibral pode 
ser dirigido para um irmão ou uma irmã com o objetivo de trazer um alívio qualquer que seja, mas 
vocês não podem jamais controlar, dirigir ou modificar o Fogo Ígneo. Como eu disse, nós apenas 
podemos amansar algumas ignições, abrandar incômodos no nível da consciência efêmera, mas não 
pense curar um problema ou uma doença com o Fogo Ígneo. O Fogo Ígneo tem por objetivo sua 
ascensão, sua liberação, e evidentemente a destruição final desse corpo físico. 

Além do mais, vocês não podem dirigí-lo ou controlá-lo, exceto o fato de poder fazer passar o Fogo 
Ígneo de uma Porta a outra de diferentes maneiras, exceto abrandar os efeitos brutais sobre a 
consciência ordinária em sua ocultação por uma doença, uma síncope, uma vertigem ou outro. 

O Fogo Ígneo não está destinado a curar seu efêmero, mas realmente consumí-lo, no sentido real, 
físico e concreto do termo, o que não é verdadeiramente o objetivo buscado quando vocês desejam 
tratar, aliviar um irmão ou uma irmã, parece-me.  Ou então é uma cura que vocês poderiam chamar 
de « definitiva ». 

Questão : o Fogo Ígneo concerne igualmente às crianças ? 

Mesmo os bebês, mesmo os idosos, as árvores, os insetos, os animais, os anjos, as fadas e nós. Mas 
nós não temos necessidade de desaparecer, contrariamente à sua forma carbonada. 

Questão : o Fogo Ígneo concerne a todos os povos da natureza ou somente aqueles que você 
citou ? 

O conjunto das consciências presentes sobre a Terra, em qualquer dimensão, qualquer forma ou 
qualquer reino que seja. O Comandante dos Anciões lhes disse que ninguém poderá escapar ao 
planeta-grelha final. O que alguns de vocês vivem, e para um número cada vez maior de irmãos e 
irmãs humanos, é simplesmente seu planeta-grelha pessoal, que está um pouco adiantado em 
relação ao planeta-grelha final. 

Questão : qual é a diferença entre aqueles que lhes terão lido ou escutado e os outros ? 

A finalidade é exatamente a mesma : a combustão. A única diferença se situa no nível do conforto, 
se posso dizer, de seu efêmero no que há a viver agora. Mas o resultado, conosco ou sem nós, é 
exatamente o mesmo. 

Questão : quando o Fogo Ígneo está instalado em nós, isso pode distanciar as pessoas que estão 
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apegadas a seu corpo físico ? 

Isso faz parte das possibilidades, é claro. Aquele que está apegado à matéria, à sua forma física, 
arrisca ser muito incomodado pelo Fogo. E eu os lembro que o que vocês vivem é a pré-estase. Por 
isso vocês têm uma perfeita ilustração do que se desenrolará no momento do Apelo de Maria, em 
todo caso nos primeiros dias, e mesmo eu diria, bem antes do Apelo de Maria, uma semana antes, a 
partir do aparecimento das Trombetas. 

Questão : a ação do Fogo Ígneo no nível da pequena Coroa pode agravar ou desencadear doenças 
mentais ? 

É inegável que o Fogo Ígneo consome. Tudo é possível, mas vocês não são nem responsáveis, nem 
nós, nem a própria Luz.  A inteligência da Luz e do Fogo Ígneo, e do Amor, têm os mesmos efeitos. Eu 
os lembro de que a finalidade é a mesma para todos. Assim vocês arriscam constatar ao redor de 
vocês partidas extremamente rápidas, mas também curas extremamente rápidas. O Fogo Ígneo não 
decide nem curar nem fazer desaparecer, é a interação do Fogo Ígneo com suas diferentes 
consciências que cria tal efeito ou tal outro efeito. Não há regras, mas retenham contudo que o Fogo 
Ígneo não é feito para curar, ou então de maneira definitiva. 

Questão : pode-se não sentir o Fogo Ígneo mesmo se ele está instalado ? 

Necessariamente chegará um momento, que culminará no Apelo de Maria ou o sinal celeste, que 
ninguém poderá ignorar. Mas como eu disse, isso é independente do aspecto vibral da ativação das 
estruturas vibrais. O Fogo Ígneo é o mesmo para cada irmão e cada irmã humanos, simplesmente as 
circunstâncias de sua instalação, os efeitos no corpo, na consciência, são evidentemente 
profundamente diferentes para cada um. 

Questão : qual é o interesse de esforçar-se para abrir as Portas mais rapidamente ao Fogo Ígneo 
com outros métodos, notadamente os cristais ou a homeopatia ? 

Parece-me que foi especificado, por mim mesmo como pelos intervenientes precedentes, que lhes 
foram dados meios, não para ativar o Fogo Ígneo – é impossível -, mas de permitir a ele transitar de 
um local a outro com mais facilidade em caso de inconvenientes. Mas nós jamais dissemos que vocês 
podiam ativar o Fogo Ígneo, contrariamente à vibração.  O Espírito sopra onde ele quer e quando ele 
quer. Ele não pode responder à sua vontade inscrita no seio do efêmero em qualquer outro objetivo 
que não a Liberação. 

No máximo vocês podem sentir mais facilmente esse Fogo, talvez com alguns cristais, talvez com 
alguns elixires de plantas que vocês chamam óleos essenciais, ou outros meios, mas em nenhum 
caso vocês podem ativar o que quer que seja em relação ao Fogo Ígneo. Vocês apenas podem limitar 
os inconvenientes. Vocês não decidem. Qual é a melhor prova de seu Abandono à Luz ? 

Dito de outro modo, o Fogo Ígneo os crucifica no momento o mais oportuno para vocês, neste lapso 
de tempo da Terra entre estes dias aqui e o Apelo de Maria. 

Alguns entre vocês são acompanhados pelos dragões mesmo sem vir em nossos lugares, mas esse 
acompanhamento não está ligado ao Fogo Ígneo, mas a outra coisa : uma afinidade vibratória, um 
meio para vocês de se aproximarem de sua Eternidade, em alguns casos de curá-los. Mas o que eu 
dei hoje como modos de ação dos dragões é bem evidentemente profundamente diferente do que 
vocês puderam viver até o presente. Aliás vocês estão se dando conta nesta sala, como em qualquer 
outro lugar em que vocês escutarão ou lerão isto. 

Questão : a instalação do Fogo Ígneo queima os véus e isso permite ter uma visão mais clara ? 

Isso é atribuído antes ao Fogo vibral, às Partículas Adamantinas,  aos vórtices. O Fogo Ígneo, mesmo 
que ele se acompanha de uma amplificação de seus potenciais espirituais, como ver, como ser mais 
profundo, mais preciso, o que corresponde às funções das Estrelas de sua cabeça e de suas Portas... 
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Reformule a questão. 

Questão : quando de sua instalação, o Fogo Ígneo queima os véus que nos separam da Unidade ? 

Não. Esses véus, como eu disse, são queimados pelo Fogo vibral ou pelas Partículas Adamantinas, e 
pelo desaparecimento dos véus de maneira geral, mas também pessoal.  O Fogo Ígneo, mesmo se ele 
aumenta os potenciais espirituais, tem por vocação torná-los livres. E essa liberdade não pode se 
acomodar verdadeiramente da persistência de um corpo carbonado, mesmo se ainda uma vez, para 
alguns entre vocês, o contato e a comunhão com os dragões foi alguma coisa mágica, permitindo-
lhes descobrir o que eu nomearia o Amor puro, e portanto incondicionado. Mesmo se em nossos 
contatos e nossas comunicações, algumas curas puderam ser pedidas ou se produziram, não é de 
forma alguma do mesmo modo com o Fogo Ígneo. 

… Silêncio… 

Questão : o que eu sinto atualmente é uma acomodação ao Fogo Ígneo ou ele baixou de 
intensidade ?  

Ele começa a se atenuar, efetivamente. Eu pedi a minha comunidade para limitar um pouco esse 
Fogo em vocês, não é questão de vocês entrarem em combustão aqui. Não se trata de uma 
acomodação, mas sim de uma diminuição do que muitos entre vocês percebem. 

Aliás eu preciso, em relação à sua questão – e em parte eu já assinalei -, o Fogo Ígneo, em alquimia 
com o Fogo vibral e o fogo vital no nível do corpo etérico, lhes dará efetivamente uma sensação de 
fogo, e quando o que deveria ser consumado estiver consumado (em geral isso pode durar uma meia 
hora ou uma hora de seu tempo), então esse fogo poderá ser substituído por um frescor ou um frio. 
Isso quererá dizer que o fogo vital está efetivamente apagado, e que o que circula em seu corpo 
etérico é cada vez menos etérico e cada vez mais vibral. 

… Silêncio… 

Minha comunidade de dragões faz subir o Fogo ligeiramente para bem provar-lhes o que se 
desenrola. Isso é válido também para aqueles que leem ou escutam.  Mas também desta vez não 
iremos longe, tranquilizem-se. 

Questão : é possível estar acompanhado por um dragão sem ter consciência disso ? 

Considerando as circunstâncias atuais, isso me parece bem difícil, justamente pelo aparecimento do 
Fogo Ígneo. No entanto nossa presença, em alguns casos, podia passar despercebida para alguns 
entre vocês, o que agora não é mais o caso. 

… Silêncio… 

Existem outras questões ? Em todo caso eu lhes agradeço porque estas me deram a ocasião de 
abordar o que eu devia abordar após suas questões, durante suas questões. 

Vocês não têm outras questões ?  

Questão : por que o Fogo sobe pelos pés em 75% dos casos e desce pela cabeça em 25% dos casos ? 

Da mesma maneira que a ativação dos novos corpos ligados às Chaves ditas metatrônicas se produz 
o mais frequentemente no sentido da subida, mas em alguns casos no sentido da descida. No nível 
do Fogo Ígneo, tudo é questão de configuração, se posso dizer, de sua alma, quer ela exista ainda ou 
quer ela esteja dissolvida não muda nada. A configuração da alma em sua polaridade, seja para 
baixo, seja para o alto, seja para o meio, isto é o equilíbrio, acarreta uma propagação do Fogo Ígneo 
que se fará de maneira mais específica em um sentido do que em outro. A diferença atem-
se unicamente, como eu disse, à sua configuração e à orientação de sua alma, mesmo se hoje ela 
está dissolvida. Portanto na maioria dos casos, isso se faz no sentido de baixo-alto, como para os 
novos corpos. Em alguns casos, essa ativação se faz desde o alto para baixo. 
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Tudo depende, se posso empregar essa palavra, de sua densidade de matéria. E não vejam aí a 
espessura de suas coxas ou de seu peito, mas sua densidade de matéria inscrita na alma, levando-se 
seja para baixo, seja para o meio, seja para o alto. Eis a razão. 

Isso não é característica nem de um avanço ou de um atraso qualquer, mas sim de uma lógica 
inerente à sua constituição sutil. 

… Silêncio… 

Irmãos e irmãs humanos, eis o que a comunidade dos dragões tinha a lhes dizer. Espero que isso 
possa ser esclarecedor para o que resta de seu mental e de seu intelecto.    

Eu saúdo e eu honro sua Presença. O conjunto das comunidades dos dragões os saúda, e os ama. 

Eu sou Erelim, dragão de Fogo da Terra, e eu lhes digo até breve em caso de necessidade, eu ou um 
outro. 

Até logo. 

*** 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/28/erilim-dragon-novembre-2016/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2016/11/28/erilim-dragon-novembre-2016/


134 
 

ERIANE - Rainha dos Elfos - Novembro de 2016 

Eu sou Eriane, Rainha dos elfos da aldeia de Eridan.  Irmãos humanos, eu tinha lhes prometido 
retornar para responder aos seus questionamentos. Não tinha previsto vir hoje, mas sua solicitação 
me obrigou, com prazer. Não tenho nada de particular a lhes anunciar concernente à sua ascensão, 
se isso for talvez um elemento que poderá alegrá-los, a saber que em nossas aldeias, onde nós 
estamos, estamos prontos, com vocês, a fim de acolher alguns entre vocês no momento vindo, e nós 
nos alegramos de vê-los sempre cada vez mais numerosos, onde quer que vocês estejam na 
superfície desta Terra, descobrir-nos, encontrar-nos e trocar conosco pelo coração. 

Eu lhes transmito todo meu Amor, assim como aqueles de minha aldeia e do conjunto do povo 
élfico. 

Então eu escuto com alegria o que vocês têm a me perguntar, esperando poder trazer um 
esclarecimento e respostas que os satisfaçam. Então eu os escuto. 

Questão : as linhas élficas entre duas aldeias elas são retas e qual é a extenção ? 

Bem amado, caro humano, as linhas élficas que ligam, como você o sabe, nossas aldeias, são como 
todas as malhas cristalinas ou telúricas da Terra, qualquer que seja sua natureza, elas são retas, elas 
não conhecem a curva. No máximo pode existir, quando de sua interseção com uma linha traçada 
desde uma outra aldeia, pode dar a aparência de uma curva, mas em realidade, as linhas élficas que 
vocês podem observar, seja pelo sentir ou pelo aspecto da vegetação sobre essas linhas, evoluem 
sempre em linha reta. Quanto à sua dimensão, elas são muito variáveis.  O comprimento está 
eminentemente em função do espaçamento de nossas aldeias, e quanto à sua largura, se situa  mais 
ou menos em um meio corpo de elfo, isto é que vocês poderiam dizer um metro a um metro e vinte. 

Outra questão. 

Questão : quando se encontra sobre uma linha, como saber em qual direção ela continua ? 

Há sempre duas direções, não há um fluxo energético – ou vibral aí nesse caso -, que vai somente de 
uma aldeia a outra, de um ponto A a um ponto B ; que se desloca também do ponto B ao ponto A. 
Não há um sentido direcional.  A energia e a Luz, em particular no nível de nossas linhas, evoluem 
livremente à superfície do solo como no ar, e mesmo no nível agora de sua camada ionosférica. São 
estruturas de ressonância de circulação da Luz privilegiadas, mas essa circulação não é unidirecional. 
Eu não posso responder de maneira mais precisa a isso. 

Questão : talvez a questão era para saber se a linha vai para o norte ou para o oeste ? 

Mas isso depende simplesmente da orientação e da localização de nossas aldeias, e não das 
orientações magnéticas como, por exemplo, certas linhas telúricas que vocês conhecem. Não há 
fluxo direcional, o fluxo é onidirecional. Eu lhes disse, ele vai de uma aldeia a outra e de outra aldeia 
à primeira, mas elas vão também no Céu. Simplesmente a observação da natureza lhes dá a ver essas 
linhas, e talvez percebe-las ou senti-las, mas elas estão tanto no solo como a vários metros do 
solo.  Aliás vocês podem tateá-las, quando vocês as veem ou as sentem, e vocês verão bem que não 
há direção ; que vocês colocam a mão no solo ou no ar, para a esquerda ou para a direita, a sensação 
será a mesma. 

Vocês têm outras questões ? 

Questão : qual quantidade de água de fonte é necessário verter em um litro de água para lhe 
comunicar as mesmas virtudes ? 

Não há nem quantidade máxima nem quantidade mínima.  A difusão da Luz e da água de nossa 
cerimônia se faz a partir de uma única molécula. É claro, há dissoluções limites, mas enquanto vocês 
guardem o que eu chamaria de água-mãe, algumas gotas são suficientes para se reproduzirem, se 
posso dizer, no interior de uma garrafa de um litro ou dois litros. 
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Questão : a água impregnada pelas energias da lua nova é duplicável ao infinito ? 

Ela é duplicável por muito tempo. Na razão de uma colher de café por litro de água, vocês já têm 
uma fonte de água reproduzível, não ao infinito, mas em múltiplas vezes. 

Outra questão. 

Questão : pode-se utilizar folhas caídas na terra ou é necessário colhê-las frescas, diretamente da 
árvore ? 

Como talvez vocês o sabem, o que é chamado energia vital da folha de uma árvore permanece 
mesmo após sua queda, mas de maneira limitada. Certamente é bem evidente que se vocês têm a 
possibilidade de colher essa folha da árvore, ela será seguramente mais portadora de vitalidade do 
que se ela já estiver caída. Se vocês têm a chance de colhê-las na primavera, eu os aconselho a tomar 
as ramagens jovens que acabam de despontar, elas estão mais carregadas em energia vital e podem 
se alquimizar de maneira mais fácil, eu diria, com a água dos elfos que vocês colocam em cima do 
seu próprio corpo. Uma folha morta, ao contrário, desvitalizada, que mudou de cor, não apresenta 
mais nenhum atrativo nem nenhum efeito. Em contrapartida, as folhas de vegetais que estão em 
vias de cair ou que vocês colhem antes que elas caiam, diretamente da árvore, têm mais efeito. 

A folha da árvore qualquer que seja vai carregar também a marca dos elementos. A folha de 
primavera, o jovem rebento, a folha jovem, está carregada de informações e vida. No verão a energia 
é mais superficial. No outono, ela se contrai. É o mesmo nas folhas quanto à energia vital, suas 
informações e seus efeitos. 

Pode continuar. 

Questão : uma folha embebida de água pode ser utilizada diversas vezes ? 

Em função do que eu acabo de dizer, certamente vocês podem utilizar diversas vezes, mas em geral 
não é necessário ultrapassar uma semana, mesmo com uma folha fresca de primavera, porque 
depois, é claro, a vitalidade dessa folha enfraquece, a informação se apaga, e isso não representa 
mais do que muito pouco interesse, mesmo acoplada à água de nossas cerimônias. 

Questão : as folhas das outras árvores além da nogueira e da bétula são todas para posicioná-las 
sobre o coração ? 

Eu não me lembro de ter dito para colocar essas folhas e essa água especificamente sobre o coração. 

A ação aí nesse momento será muito mais profunda sobre seu coração, mas na terapia não, de 
qualquer maneira será preferível aplicar essa folha sobre a pele no local em que se situa a zona de 
sofrimento. A ação sobre o coração é, ela, profundamente diferente, é uma ação sobre a consciência 
antes de tudo, em relação às virtudes das quais falei da últimas vez, de certas árvores.  Eu lhes disse 
que eu não podia elaborar a lista de todas as folhas, seria apenas que, quanto a nós, somos 
tributários das folhas que se encontram em nosso ambiente. 

Certamente, nós temos trocas com outros povos élficos que vivem em territórios que não têm os 
mesmos vegetais, as mesmas árvores, e às vezes nos comunicamos para trocar acerca de algumas 
folhas. Mas eu não tenho conhecimento suficiente, exceto aquelas de meu meio.  No entanto é 
necessário diferenciar bem as virtudes das quais eu falei, com certas folhas e nossa água. Colocadas 
efetivamente sobre o coração. Isso é para diferenciar o aspecto curativo, se posso dizer, dessas 
folhas, mas o que seria muito longo para explicar agora. O importante para vocês é efetivamente de 
se manterem a esse aspecto sobre seu coração e sua consciência neste período. 

A folha pode ser colocada embebida dessa água dos elfos, sobre não importa qual região do seu 
corpo, mas o efeito aí nesse momento será curativo sobre o desequilíbrio que se apresenta no nível 
em que vocês aplicam a folha, ou no nível em que vocês têm os sintomas. Sobre o centro do coração, 
isso corresponde, como já expliquei, a uma ação da consciência.  Mas vocês podem muito bem 
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imaginar, se vocês têm por exemplo um déficit de força sobre uma articulação, sobre um órgão, 
vocês podem aí nesse momento tomar a folha de carvalho ou de carvalho verde para colocá-la sobre 
o órgão e não mais sobre o coração. 

Eu lhes dei, quando de minha vinda anterior, o essencial das funções que lhes podiam ser úteis com 
essas folhas de diferentes árvores para agir no período que vocês vivem agora. 

Outra questão. 

Questão : você pode nos falar das árvores que correspondem a cada Estrela ? 

Eu não tenho esse conhecimento. Seria necessário que eu me empenhasse em estudar as Estrelas 
que também estão presentes em nós.  Nós não temos, em nosso nível, de amplificar, aperfeiçoar ou 
melhorar qualquer Estrela de nossa cabeça, nós não utilizamos as folhas para essa função. Mas 
evidentemente que deve existir uma correspondência, assim como existe uma correspondência 
entre as árvores e os signos astrológicos.  Da mesma maneira, existe uma correspondência entre as 
árvores e as Estrelas. Mas eu duvido muito que a ação nesse nível seja tão elaborada, se posso dizer, 
do que vocês podem obter com os cristais ou com as essências de plantas. 

O que caracteriza a árvore, qualquer que seja, é sua solidez, e alguma parte de sua perenidade em 
relação aos outros vegetais. Eu não posso lhes dar mais indicações no estado de meus 
conhecimentos, além do mais que, como eu lhes disse, nós não temos necessidade de aplicar nossa 
água e as folhas das árvores sobre nossas Estrelas, nós as utilizamos sobretudo em casos de 
ferimentos, pois isso pode nos acontecer. Vocês sabem que em nossa dimensão, nós não temos 
necessidade de terapia propriamente dita, tudo se restaura automaticamente pela Luz, mas às vezes 
nos é possível acelerar os processos de cura-Luz por este procedimento que eu lhes 
comuniquei.  Mas nós não temos de fortificar ou amplificar qualquer função ligada ao que nós 
somos, simplesmente reparar algumas anomalias temporárias ligadas frequentemente, não às 
doenças que não existem entre nós, mas simplesmente aos ferimentos, sobretudo das crianças, 
como isso acontece às suas crianças, mesmo se esses ferimentos curam-se de qualquer maneira 
sozinhos em um tempo muito curto. 

Mas nós podemos às vezes tratar também, se há o aparecimento de um sofrimento, o que é muito 
raro em nosso povo.  Então eu não posso ir mais longe sobre os vegetais ou as árvores, sobretudo 
porque então, nós nos reencontraríamos sobre vegetais que lhes seriam dificilmente acessíveis, 
porque ali naquele momento vocês fariam apelo às árvores que não são somente árvores-mestres, 
mas árvores específicas de certas regiões, por exemplo o baobá que não é muito corrente, parece-
me, lá onde nós estamos.  Da mesma maneira, vocês têm imensos pinheiros, eles têm nomes 
diferentes, que são árvores majestosas. Aí também não há folhas, mas agulhas, e certas agulhas, 
nesse caso, podem ter uma ação que tem um efeito próprio à estrutura da árvore, pelo seu lado 
gigantesco e talvez exótico, isto é isolado e não em um ambiente florestal, sobretudo para o baobá 
ou para outras árvores que não existem – por exemplo a teca -, sob nossas latitudes em todo caso. 

Pode continuar. 

Questão : você pode nos falar do castanheiro, castanheiro da Índia, do freixo e do plátano ? 

Respondendo às suas interrogações deste dia, não há  questão de sobrecarregar seu ser desses 
conhecimentos. Vocês estão, como vocês o sabem, nos tempos muito reduzidos em que o 
importante é sua consciência. Certamente que essas árvores são prestigiosas em sua ação 
terapêutica, mas eu lhes asseguro que vocês têm outros meios muito mais eficazes. Dos quais eu 
lhes falei, e mesmo dos quais eu falei em nosso primeiro encontro, mesmo que vocês não tenham 
sido informados, corresponde efetivamente... por exemplo, eu falei da folha da figueira, eu falei de 
outras árvores como aquelas que eu citei da última vez, mas hoje sua situação não permite lhes dar 
esse material porque, hoje, isso seria extremamente limitado para vocês diante do que se desenrola 
sobre esta Terra, diante do Fogo Ígneo, diante do Fogo vibral. 
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Não esqueçam que vocês também estão, em relação ao Fogo vibral, e independentemente do que se 
desenrola já desde numerosos meses e mesmo numerosos anos, capazes de fazer apelo à cura da 
Luz, de maneira natural e espontânea.  Então eu não lhes darei outros ensinamentos sobre essas 
árvores, exceto se nós decidirmos, nós o povo élfico, de revê-los, por razões que nos escapam, nos 
momentos ulteriores do próximo ano. Mas no momento, e até o fim de seu ano, desta revolução 
solar, não há nenhum interesse de lhes comunicar esse gênero de coisas, vocês têm coisas muito 
mais importantes a viver e muito mais importantes a ser. 

Então certamente que as árvores que foram citadas fazem parte daquelas que participam da 
farmacopéia élfica, mas como eu lhes disse, nós não somos tocados pelo princípio da doença, 
somente existem o que vocês chamam acidentes.  Mesmo a velhice não nos toca, nós crescemos 
desde a infância até a idade adulta e um dia nós deixamos esse corpo por um outro corpo, uma outra 
família, mas nós não somos tocados como vocês pelos processos de envelhecimento, pelos 
processos degenerativos ou quaisquer doenças que sejam. Nossas emoções são livres, elas não se 
impactam no corpo, contrariamente ao seu confinamento.  Nosso mental jamais pode golpear nosso 
corpo, nós somos livres, mesmo se nós partilhamos alguns espaços comuns. 

Então permitam-me de momento não lhes sobrecarregar com esses conhecimentos. Se a ocasião se 
apresentar, um pouco mais tarde, então naquele momento eu lhes entregarei, e  eu teria de lhes 
falar muito exatamente de, digamos uma sessentena, há um pouco mais, de árvores diferentes em 
sua função, que geralmente são árvores e folhas comuns em nossas latitudes.  As árvores exóticas, 
efetivamente, apresentam apenas pouco interesse para vocês porque eu não vejo como vocês 
poderiam arranjar as folhas frescas vindas de um outro continente. 

Eu lhes dei em minha vinda anterior, as folhas das árvores mais importantes para fortificá-los, se 
posso dizer, em sua eternidade, e também para vocês perdoarem a vocês mesmos.  As árvores que 
nós escolhemos para lhes revelar, quanto à sua folhagem, são aquelas que são as mais importantes 
para vocês hoje, mesmo para sua pessoa. Mas certamente que existe, como eu já lhes disse, uma 
multidão de árvores que têm funções, que estariam apenas, por exemplo, sobre o que é chamado os 
gênios dos órgãos, mas aí também isso nos levaria muito longe em uma forma de conhecimento. 
Vocês têm o suficiente, eu penso, de acessórios à sua disposição em todos os domínios da terapia 
para ajudá-los. O que eu lhes dei da última vez, contudo, é uma ajuda precisa, e eu não estou certa 
de que mesmo as folhas ditas terapêuticas tenham os efeitos mais importantes ou mais fortes do 
que aquelas que vocês têm em seus meios habituais. No entanto o efeito sobre a consciência sim, 
ele será muito mais direto e muito mais visível. 

Questão : você especificou que esses ensinamentos estavam destinados ao período presente... 

De fato. 

Questão :… mas também em momentos futuros. Você falou do período dos 132 dias ? 

Penso que, naquele momento, para aqueles que terão os pés sobre a Terra em seu corpo de carne, 
haverá outros mecanismos, certamente, em operação. Eu não penso que vocês tenham a 
oportunidade, nem mesmo o pensamento, para aqueles entre vocês que se encontrarem nessa 
situação, de se ocuparem desses ensinamentos sobre as árvores, tanto mais que nós mesmos não 
sabemos, no momento do aparecimento do gêmeo do Sol, se nossas cerimônias estarão 
ativas.  Haverá certamente um tempo particular, não de estase, para nós, mas de trabalho intenso 
com nossas vindas nos locais de reagrupamento, para alguns entre vocês, e nós verdadeiramente 
teremos, vocês como nós, outros « javalis a fustigar » do que se ocupar disso. 

Agora, se vocês têm a oportunidade de ter nossa água, mesmo sem as folhas de árvore, é já um 
presente inestimável que vocês se fazem, além do mais que essa água, ali naqueles momentos, 
mesmo se vocês a recolheram antes, ela se encontrará também informada pelo Apelo de Maria. 
Então para nós, eu não posso lhes dizer exatamente o que isso produzirá sobre nossa água, mas 
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sobre vocês, isso é evidente : isso amplificará o efeito Luz dessa água. Nós, não temos necessidade 
desse efeito, mas nós sabemos que nossa água, ali de onde ela sai de nossas aldeias, em todas as 
aldeias, será significativamente diferente. Então não hesitem em partilhar essa água se vocês a 
tem.Lembrem-se, uma simples colher de café, algumas gotas, não é muito, é suficiente. Não há 
diluição de qualquer substância, há simplesmente uma difusão da informação pela própria natureza 
da água e pela própria natureza de nossas cerimônias e de nossas aldeias que são atravessadas por 
essas águas, o mais frequentemente de maneira subterrânea. 

Questão : concernente ao seu modo de vida, a música faz parte de suas ocupações, e se sim, com 
quais instrumentos ? 

Eu não teria ocasião de dar muitos detalhes sobre nossa organização, mas em relação à música, sim 
eu posso responder.  Os instrumentos que nós utilizamos não têm nada a ver com os seus, mesmo se 
alguns podem ter aspectos semelhantes, em particular aqueles que são do vento, às cordas.  A 
madeira, é claro, está onipresente. Alguns de seus instrumentos que nós temos tido a chance de 
ouvir com grande alegria, quando vocês vêm para nossas cerimônias há alguns meses, assemelham-
se estranhamente aos sons que são emitidos pelos nosso instrumento principal.  Eu não conheço o 
nome de seu instrumento, mas ele emite sons e sonoridades que assemelham-se muito aos que nós 
mesmos criamos com nossos instrumentos, e também com nossa laringe. 

Aliás essa música, ela está onipresente. Vocês não a percebem ainda, mas uma árvore canta 
permanentemente, uma simples flor canta permanentemente, mas vocês ainda não estão abertos a 
esse gênero de frequências, mesmo se alguns entre vocês, certamente muito raros, chegaram 
a  poder comunicar e trocar realmente com uma árvore por telepatia.  As árvores-mestres são de 
fato capazes de fazer isso e de lhes dar diretivas.  Quanto a nós, nós entendemos como música, antes 
de tudo, a música de nosso ambiente, que nós completamos com nossa laringe ou com esses 
instrumentos particulares. De nada serviria descrevê-los, a não ser para satisfazer uma simples 
curiosidade – o tempo não está mais para curiosidade, vocês sabem. 

Mesmo eu, há já mais de um ano, tentei dar todas essas informações a alguns canais porque eu 
pensei que isso podia ser interessante e estimular sua curiosidade para nos encontrar.  Mas hoje, 
vocês são tão numerosos a nos encontrar de diversas maneiras que isso não é mais indispensável. 

Quando dos primeiros contatos que nós estabelecemos com os humanos em uma grande escala, 
nossos elfos mensageiros (eles são muito curiosos também), permaneceram perto de algumas casas 
para ver o que eles não tinham visto antes, como vocês vivem.  Aliás nós ficamos muito surpresos de 
ver sua vida através das caixas, nós não compreendemos isso. Da mesma maneira, nós constatamos 
que para se aquecerem vocês queimam muita madeira. Certamente nós não criticamos isso, mas nós 
nos colocamos a questão, às vezes, da maneira como são tratadas as árvores, porque elas têm um 
sofrimento. Nós temos tido a ocasião de escutar o bosque gritar seu desespero quando uma árvore é 
abatida, e também quando ela queima.  Então vocês veem, o que é anódino para vocês para nós é 
qualquer coisa de terrível. 

Mas não adiantaria nada finalmente e em definitivo lhes dizer isso, o que nós temos recolhido perto 
de seus lares por nossos elfos mensageiros, ou mesmo de lhes falar do que  eu já conferenciei, se 
posso dizer, com alguns canais concernente a nossas cerimônias nupciais, como funcionam nossas 
relações, nossa arquitetura em meio às nossas aldeias.  Mas hoje, me é pedido também de me 
restringir em relação a isso porque isso não representa senão uma curiosidade que, no atual estado 
das coisas, é verdadeiramente muito secundário, muito anexo. 

O que eu lhes dei da última vez em relação a essas folhas precisas era importante justamente para 
este período, então nós não entraremos nos detalhes, exceto talvez de maneira individual se alguns 
entre vocês estão interessados.  Vocês sabem que nossos modos de percepção uns em relação 
a  outros se afinam cada vez mais. Muitos quase nos percebem, e alguns mesmo nos escutam, em 
outros lugares, em outros países.  Isso já é uma alegria, e o objetivo, faço-me compreender, não é 
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lhes contar tudo sobre nossa vida, assim como nós não temos de conhecer os aspectos de suas 
vidas.  O que importa, como sempre, é simplesmente o que emana de vocês, de seu coração. É nisso 
que se baseiam nossas trocas, nossas comunicações, nossas relações. 

Mas para alguns entre vocês, vocês terão a ocasião por vocês mesmos de verificar nossos modos de 
vida. Vocês serão acolhidos como nós acolhemos qualquer viajante de qualquer dimensão que ele 
venha, com honra e com uma grande festa onde a música reina, onde a expressão de nossos trajes 
de Luz tornam-se.... como vocês dizem, muito iridescentes, muito opalescentes. Mas descrevê-los 
não serve para nada, mas vivê-lo contudo, se vocês têm a ocasião de vivê-lo ou terão a ocasião de 
vivê-lo, é qualquer coisa de maravilhoso, como para nós isso foi maravilhoso, quando de nossos 
primeiros contatos, quando vocês vieram a nossas cerimônias, em grupo ou sozinhos.  Isso nos 
aquece ainda mais o coração, de ver nossos irmãos humanos sair de sua letargia e de seu 
esquecimento. Vocês sabem que há muito poucos países sobre esta Terra, de países humanos, em 
que nós somos reconhecidos e aceitos.  Mas agora as coisas estão em vias de mudar a toda 
velocidade, sobretudo nos processos que vocês vivem e sua finalização. 

Você tem outras questões ? 

Questão : quando o inverno chega e a seiva de uma árvore retorna à terra, a árvore percebe 
sempre algo de sua parte fora da terra ? 

Ela a percebe em todas as suas partes. As raízes das árvores falam também. Quando eu digo que elas 
falam, é que sua tonalidade é muito mais grave do que os sons que nós temos com nossos 
instrumentos, com nossa laringe.  As árvores se comunicam entre elas, vocês o sabem, que isso seja 
diretamente pelas forças etéricas, por suas raízes. Se vocês têm a ocasião de observar uma noite em 
que a lua está ascendente, muitas vezes, um pouco antes da lua nova, de ver acima das árvores, 
vocês vão ver bem seguramente o etérico dessa árvore. E se vocês se comunicam com essa árvore, 
simplesmente lhe enviando amor, vocês verão que essa árvore emite prolongamentos de luz ao 
redor dela, de vizinha em vizinha, sobre todas as árvores que estão ali, para lhes comunicar o que 
você lhe comunicou. 

Então as árvores não param jamais seu canto. É claro, o canto de inverno não é o canto de 
primavera, o movimento da seiva não é o mesmo, como isso foi dito. E mesmo o inverno, em pleno 
coração do inverno, as árvores se exprimem.  Vocês veem, alguns entre vocês não suportam comer 
certos alimentos devido ao sofrimento do que vocês chamam o povo dos animais, mas eu lhes 
asseguro que o sofrimento emitido por uma árvore é bem mais intenso do que o sofrimento emitido 
por um animal. 

Seus irmãos humanos da América do Norte, os indígenas, o povo original, praticavam de maneira 
particular para abater uma árvore, justamente a fim de evitar a acumulação desse sofrimento, da 
mesma maneira que o sangue de um animal que é abatido em seus abatedouros gera certamente 
uma quantidade de venenos, o que não é o caso quando um animal é tomado pela morte, mesmo 
por um caçador.  Ele é surpreendido, não tem tempo de sofrer, o que não é o caso de seus animais 
ditos domésticos ou os animais que vocês comem.  E o sofrimento que existe nas árvores, ali 
naquele  caso, mesmo que ele não lhes toque, mesmo que ele não lhes é perceptível, para nós é 
equivalente ao que alguns entre vocês  chamam sentir o sofrimento animal. Mas assim vai a vida em 
seu mundo. 

Você tem outras questões ? 

Não há mais questões, resta um testemunho, e se você o deseja, nós podemos passar às questões 
orais. 

Escutemos de início esse testemunho. 

Tenho profunda gratidão pelos povos élficos, e eu me sinto conectada a vocês desde tão longo 
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tempo que eu me sinto feliz destes tempos em que vocês se desvelam. 

Permita-me te interromper por dois minutos. Não somos nós que nos desvelamos, são vocês que se 
desvelam, nós não temos nada a ocultar. Continue. 

Que alegria encontrá-los. Eu os amo. Agradeço igualmente às fadas e aos dragões dos quais eu me 
sinto próxima. 

Eu te agradeço esse testemunho, é muito emocionante. Nada tenho a acrescentar. E eu exprimo 
também minha gratidão por vocês terem ousado, povo humano, nos aproximar. Certamente alguns 
entre vocês, como disse esta irmã humana, tem afinidades particulares com o povo dos elfos, por 
suas características, pela potência neles do elemento Ar, todo o lado criativo. Mas nós, nós os 
acolhemos indistintamente, quer vocês nada tenham a ver com os elfos ou quer vocês tenham 
alguma coisa a ver, no passado ou para o futuro, qualquer que ele seja. Nós estamos abertos a toda a 
humanidade sem nenhuma restrição porque justamente os véus que os isolavam não estão mais, ou 
em todo caso muito enfraquecidos. É isso que permite comunicar, não somos nós que nos 
desvelamos, nós sempre estivemos aí, são vocês que se abrem ao invisível para vocês. Ao 
desconhecido. 

De nossas relações, aliás, nós lhes dissemos,  seja conosco ou com nossos irmãos dragões, uma vez 
que aqueles que agora vêm nos visitar regularmente, as barreiras estão abolidas, eles não provam 
mais dificuldades para ousar se deslocar, muito longe por vezes, sem necessariamente seguir as 
linhas de luz traçadas entre as aldeias. 

Vocês descobrem nesse momento uma expansão de vida em meio a um sistema solar que, como 
lhes foi dito, foi confinado desde tempos imemoriais, não para nós em todo caso. Vocês 
reencontram efetivamente alguma parte, mesmo sem afinidade particular, uma certa harmonia 
conosco porque está inscrito, como vocês dizem, em seus gens, eu creio.  De fato, nós estamos aí 
para lhes ajudar a se desvelarem completamente. Assim que seu coração vem a nós, sem segunda 
intenção, sem restrição e sem medo, então tudo se torna possível. Aliás alguns entre vocês, não 
neste lugar à Eridan, mas em lugares mais quentes talvez, eu diria, em outros continentes, estão 
mesmo vindo se instalar na orla de nossas aldeias de maneira muito sumária, dormindo em abrigos 
de tela, simplesmente para estarem conosco. E nesses momentos nós estabelecemos uma relação 
cada vez mais privilegiada e cada vez mais harmoniosa com esses irmãos e irmãs humanos que 
ousaram se instalar conosco. 

Certamente, é preciso não esperar encontrar suas caixas de imagens, locais em que vocês queimam 
as árvores, nem mesmo o que vocês chamam alimento, mas é verdade que em nossos locais, o 
alimento rapidamente torna-se supérfluo, mesmo para um organismo como o de vocês. Vocês estão 
em locais onde a Luz vibral é um vórtice, e ali vocês são alimentados pela Luz diretamente, e não 
mais colocando alguma coisa em sua boca.  Vejam, eu vou lhes dar um exemplo, se bem que eu 
rompo o que eu disse alguns minutos antes – que não era necessário falar de nossos costumes de 
vida -, mas eu vou lhes dar simplesmente um elemento para lhes permitir compreender certas 
coisas. 

Evidentemente nós não comemos, nós nos alimentamos da Luz, mas nós utilizamos nossa boca. Aliás 
aqueles que tiveram a ocasião de ver nossos dentes puderam perceber que eles eram todos mais ou 
menos pontudos, como o que vocês chamam um carnívoro, e no entanto nós não dilaceramos 
nenhuma carne. Em contrapartida, pode nos chegar, com nossos dentes, de pedir a uma árvore para 
nos fornecer um galho, para nossos instrumentos em particular, e certamente esses galhos não 
podem ser cortados fisicamente por nossas mãos, mas nossos dentes têm essa particularidade de 
penetrar a matéria sem nenhum problema.  Vejam, não para nos alimentar, não para tomar a vida, 
mas ao contrário para a exaltar, porque nós escolhemos a madeira de nossos instrumentos 
justamente em função do canto que a árvore emite, e cada galho emite um som diferente, segundo 
seu comprimento, segundo sua grossura, nós vemos isso claramente e nós o escutamos claramente. 
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Então nós pedimos às vezes às árvores de nos legar um galho que continuará a viver sua própria 
música, e também a música que nós aí insuflaremos. Eis um exemplo que poderia talvez induzi-los 
em erro porque imaginem que não tenha muito mais barreiras entre nós, e imaginem que vocês 
encontram um elfo prestes a sorrir com todos os dentes, arriscaria vocês estarem surpresos. Mas 
bem, são as nossas conformações que estão adaptadas ao nosso ambiente, à nossa vida e ao que nós 
somos.  Pararei aí os exemplos, sem isso, nós aí partiríamos por muito muito tempo a lhes contar 
tudo o que eu gostaria de lhes dizer, mas que no entanto apenas pode simplesmente alegrar o 
coração, mas não nos permitiria avançar para sua verdade. Então eu me limito a isso. 

Questão : você bebe água ? A mesma que nós ou algo muito mais sutil ? 

Nós não temos necessidade de comer como eu disse, mas temos cerimônias que vocês assistiram, 
em que realmente nós nos servimos de água por via externa ou por via interna, não com o objetivo 
de por fim a uma sede qualquer, mas unicamente para um prazer do coração. Nós gostamos de 
água, não a bebemos como vocês por necessidade, mas simplesmente pelo prazer de comunhão 
com a água, com nossos ancestrais também ; a água vocês o sabem é um médium. 

Da mesma maneira, parece-me que vocês talvez tiveram a ocasião de encontrar ou ler os escritos 
concernentes aos diferentes povos intraterrestres que não têm, eles não mais, necessidade de 
comer, e que guardam contudo uma cerimônia semanal onde há uma forma de repasto que é um 
ritual de comunhão, simplesmente, que não é uma necessidade em absoluto, nem uma carência, 
mas um meio de comungar. Nós fazemos isso com a água. 

O povo dos elfos, vocês sabem, adoram as cerimônias, adoram a música, adoram rir e trocar.  Eu 
para aí, sem isso eu vou muito longe. 

Você tem outras questões ? 

Questão : ao se utilizar sua água colocando três gotas sob a língua, é necessário colocar uma 
intenção para que essa água tenha uma ação sobre a consciência ou sobre uma parte do corpo ? 

Não, simplesmente deixe fazer o que é da água. A intenção é dada, por exemplo, como eu disse, em 
caso de aplicação das folhas, mas se é a água da cerimônia, vocês não têm necessidade de emitir 
intenção.  Geralmente ela saberá o que fazer, que aliás não é necessariamente o que você pensou. 

Questão : as pessoas que irão aos locais de reagrupamento élficos, elas são essencialmente 
aquelas que hoje são sensíveis à sua presença ? 

Eu não creio, é simplesmente uma questão de urgência e de proximidade. Nós não somos os locais 
de reagrupamentos, mas locais de pré-reagrupamentos, isto é, que nós somos de algum modo 
estações de trânsito, se vocês preferem. No entanto eu não creio que após sua Ressurreição, mesmo 
que sua ligação conosco é muito forte, seja de ficar conosco nesse primeiro tempo até o planeta-
grelha. Após, as coisas serão diferentes, mas não antes, ali vocês também terão outros « javalis a 
fustigar ». 

Há uma razão de proximidade. Se por exemplo.... vou falar por parábola porque não tenho o direito 
de falar disso, mas não é grave.  Se por exemplo vocês são conduzidos por vocês mesmos ou por um 
outro meio de transporte aos nossos locais, é claro, eu lhes disse, é um local de trânsito, mas o 
trânsito pode durar alguns de seus dias e de nossos dias. Naquele momento, certamente nós 
estabeleceremos um contato muito mais íntimo e forte, porque isso será, em regra geral, após a 
Ressurreição, nos momentos que seguem ao seu retorno da estase.  Alguns entre vocês poderão 
talvez serem conduzidos para nós por diversas vias, para colocá-los ao abrigo de alguns perigos que 
vocês não têm de viver. Naqueles momentos, mesmo aqueles que nunca se inclinaram para nós 
estarão estupefatos, em seu despertar, de nos ver de maneira tão precisa e de trocar 
telepaticamente conosco. 

Aliás, nossa língua, não é uma língua élfica como vocês poderiam pensar, mas uma língua cantada, 
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porque a vibração acompanha essas notas de música e exprime não conceitos, mas imagens. Isso 
quer dizer que quando nós nos comunicamos entre nós, não temos necessidade de suas palavras, 
nós temos necessidade de sons, de sonoridades, de música que transforma-se em nós por imagens, e 
é a associação das imagens, das cores e das formas que cria a estrutura do que vocês chamam uma 
frase. Eu não vou continuar mais muito tempo sobre isso, isto já é demasiado. 

Continuemos. 

Questão : o que acontece concretamente em nossos corpos quando nós vamos em suas aldeias ? 

Para o momento, como isso foi dito, além da surpresa e da alegria de nos encontrar, o importante é 
efetivamente a ressonância de seu coração, isto é, a capacidade de se abrirem sempre mais ao que é 
invisível e desconhecido – não sob a forma de curiosidade, mas sim para se beneficiarem dos efeitos. 
Vocês devem observar todos, aqueles entre vocês que vieram nos ver quando de nossas cerimônias, 
ou independentemente das cerimônias, quando deixam nossos lugares, estão diferentes, mesmo se 
isso não dura. Vocês estão mais leves, o coração mais leve, a Luz torna-se perceptível para vocês, não 
somente através de seus olhos ou através de seus sentidos e suas percepções, mas diretamente 
sobre sua consciência. 

Vindo nos ver, mesmo fora de nossas cerimônias, mesmo sem nos encontrar pessoalmente, se posso 
dizer, simplesmente estando na orla de nossas aldeias, ali onde se situam os vórtices, vocês têm a 
capacidade de ser regenerados pela Luz e de se sentirem mais leves, e sobretudo mais abertos.  É 
isso que é mais importante, mesmo se efetivamente nossos locais podem ter, como vocês dizem, 
virtudes terapêuticas.  Mas o essencial não está aí, está verdadeiramente na abertura de seu 
coração, que isso seja conosco, com os dragões, com as ondinas, com as fadas ou qualquer outro 
povo da natureza. 

Um outro elemento que essa leveza e que essa abertura, ligada ao elemento Ar que vocês 
encontram em nossos vórtices, é de aumentar, ao mesmo tempo que essa abertura, sua 
espontaneidade e sua transparência, mesmo se isso é temporário. Se vocês estão atentos, vocês 
verão que após suas vindas em nossos locais, mesmo fora das cerimônias, os mecanismos de 
sincronicidade e de fluidez se colocam de maneira mais visível. É normal, vocês se tornam mais leves, 
menos ancorados se posso dizer, em sua pessoa, mas mais ancorados sobre a onda de vida da Terra. 

Há outras questões ? 

Questão : vocês fazem rituais para tratar o sofrimento das árvores massacradas em nossas 
florestas pelas máquinas automáticas ? 

As árvores são sensíveis à nossa música, elas respondem com sua música.  O problema não é matar 
uma árvore, é a maneira como ela é morta, como para seus animais.  A árvore é útil para vocês como 
para nós, mesmo se nós não a matamos.  Se nós devêssemos matá-las, nós o faríamos sem 
hesitação, mas de maneira profundamente diferente; de nada serve gerar o sofrimento.  A morte, 
como vocês a chamam, não deve ser um sofrimento, qualquer que ele seja, é uma liberação.  Então 
um animal que é surpreendido pela morte não sofre, uma árvore que é surpreendida por sua morte, 
como o faziam os Índios da América do Norte, evita esse sofrimento. E certamente as madeiras que 
vocês utilizam, eu não falo de aquecimento, mas para suas casas, por exemplo, tornam-se cada vez 
menos sólidas, apesar dos tratamentos que vocês lhes aplicam, porque há justamente essa 
acumulação de sofrimento na madeira. 

Ainda que vocês não o vivam como o sofrimento animal, ele é igualmente real e os afeta tanto 
quanto, enquanto que seria suficiente matar uma árvore e usá-la, abusar mesmo, mas de maneira 
diferente. 

Questão : como proceder quando se deve decepar ou cortar uma árvore ? 

Fale à árvore, e diga-lhe o que você vai fazer. Em contrapartida, se você deve suprimi-la, faça-o de 
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surpresa, diga-o, mas não emita pensamentos de que você vai matá-la antes de cortá-la.  É o que 
fazem os Índios, assim me contaram os elfos que vivem lá desde tempos imemoriais. E mesmo em 
meio... estive lá uma vez, no Grande Norte canadense, há lenhadores que sabem como abater as 
árvores. É um segredo porque eles não querem passá-lo para os desatentos, mas eles fazem também 
uma cerimônia de glorificação da árvore, eles acalmam a árvore, e aí, nesse momento, não pode 
haver o menor sofrimento quando a árvore é cortada. 

Questão : há uma estação privilegiada para o corte das árvores ? O inverno ? 

O inverno ou a primavera são as melhores estações, no momento em que a seiva está no mínimo ou 
então quando começa a estar no máximo, pouco após o início da primavera, mas na condição de 
respeitar o fato de pegar de súbito a árvore ou de organizar uma cerimônia antes. 

Questão : a lua tem alguma influência ? 

Oh, eu creio que muitos jardineiros conhecem os princípios da lua na agricultura, é a mesma coisa 
para as árvores. Há dias em que é melhor cuidar das raízes, dias para os frutos e dias para os troncos. 
Eu creio que vocês chamam isso calendário lunar. 

Questão : poderia falar novamente algumas palavras sobre os momentos privilegiados de 
encontro com vocês nas duas últimas luas novas ? 

Que passaram ? 

Questão : aquelas que vêm, estamos nas três últimas luas do ano. 

As últimas luas novas são sempre as mais importantes, mas este ano particularmente, devido ao seu 
Fogo Ígneo e sua liberação.  Elas são importantes porque elas são as mais ativas, se posso dizer, as 
luas novas, elas são ativas na medida em que mais nenhum raio solar alterado pode penetrar, mas 
sim antes receber a radiação cósmica.  Quando a luz da lua não é refletida sobre a Terra, quando se 
faz noite, então a radiação cósmica não confinada é acessível em profusão. Nesta fase particular de 
fim de outono e de inverno, independentemente desta revolução solar, do ciclo solar deste ano para 
vocês, há naquele momento influxos magnéticos e influxos de informações que são a nenhum outro 
comparável em nossa água e portanto em nossas cerimônias. É nesses momentos que vocês podem 
talvez, para aqueles que não tiveram a chance de nos perceber ou de nos sentir, de entrar mais 
facilmente, de então se desvelarem mais facilmente em nossos locais. 

De outro modo elas são importantes porque durante essas luas novas, há uma radiação particular 
que chega sobre a Terra, que vem amansar, se posso dizer, as condições de sua ascensão e de sua 
liberação. Nós sabemos que muitos irmãos e irmãs humanos fazem o que vocês chamam de 
meditações de lua cheia, é uma heresia, porque a lua cheia não tem a mesma virtude que a lua 
nova.  

Vocês a veem plena porque ela reflete em totalidade o Sol e portanto ela lhes envia os raios 
refletidos do Sol, e o Sol, vocês o sabem, mesmo se ele liberou seus corpos de Estado de Ser, não 
está ainda totalmente livre. É nosso Sol também, e quando ele se tornar livre, sua magnitude será 
sem medida comum, e sua radiação não mais, sem medida comum com o que vocês conhecem. 

Então os melhores influxos dos quais vocês podem se beneficiar, independente de nossas aldeias, de 
nossas cerimônias, é evidentemente a lua nova e certamente não a lua cheia. Nas noites de lua cheia 
nós ficamos o mais tranquilos possível, não por medo, mas porque nós não queremos nos misturar, 
de uma certa maneira, com essa radiação particular.  Mas nós sabemos pertinentemente que vocês 
glorificam as luas cheias. Certos ensinamentos, certas filosofias de vida, mesmo certas religiões se 
servem desses ciclos lunares, e isso não vai no sentido de qualquer vantagem para vocês. 

A verdadeira cerimônia de renascimento da primavera, ela se faz na lua nova do signo que vocês 
chamam Touro e certamente não na lua cheia, como o fazem certos povos vestidos em laranja o 
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mais frequentemente, ou vermelho; é uma heresia. Essa gente não sente e não vive a consciência e a 
energia, isso não é possível. Quando na lua cheia, a energia, como vocês dizem, se manifesta no nível 
da cabeça e unicamente no nível da fronte, entretanto na lua nova, a energia está no coração, quer 
vocês o sintam ou não. 

Foram atribuídas muitas virtudes à Lua. Em suas fases, isso é mesmo visível no movimento das 
águas, as marés, e no crescimento dos vegetais, é claro, mas independente desse aspecto puramente 
vital, os efeitos não são de forma alguma os mesmos no nível, eu diria, da vitalidade de sua 
consciência, longe disso. 

Vocês têm outras questões ?  

Questão : uma árvore que vive durante muitos séculos tem um papel particular ? 

Não, simplesmente ela é mais velha. O que é importante, são as árvores-mestres. Vocês têm uma 
magnífica na aldeia de Eridan na entrada, sobre o vórtice onde vocês se têm; não existem em todas 
as florestas.  Certamente, uma árvore-mestre tem uma certa estatura, se posso dizer. É em geral, 
quase sempre mais grossa do que as árvores ao redor, e as outras árvores a 
respeitam,  estabelecendo um tipo de círculo ao redor dela, geralmente, é muito fácil reparar. Mas 
as árvores velhas, não, não necessariamente. Elas são respeitáveis, como seus ancestrais para vocês, 
nós as respeitamos da mesma maneira.  As árvores-mestres são profundamente diferentes. Como eu 
lhes disse, elas são capazes de comunicar em sua língua de maneira telepática. 

Questão : as árvores são habitadas pelos faunos ? 

Pode haver faunos nas cercanias das árvores, mas não no interior das árvores. Eu penso que uma 
árvore não toleraria, não há a fisiologia, se posso dizer, para acolher um fauno. 

Questão : os animais lhes percebem da mesma maneira que nós ? 

Não, de maneira profundamente diferente. Eles não fogem nunca pois eles sabem que não arriscam 
nada. Não há necessidade de serem comidos nem abatidos, eles participam e vivem no mesmo 
habitat que nós. Da mesma maneira que nós trocamos com as árvores, nós trocamos também com 
os animais. Nós não temos, no sentido em que vocês o entendem, animais domésticos, mas no 
entanto temos nossos animais familiares. 

Questão : são os pássaros ? 

Não unicamente. Ali onde nós estamos, em Eridan, nós dedicamos uma adoração sem falha pelos 
esquilos. 

Questão : no meu jardim, uma ameixeira floresceu de maneira extraordinária, eu caí em amor com 
ela e no ano seguinte, ela morreu. Como isso pôde mudar tão rapidamente? 

Para as árvores, é claro existem doenças nas árvores que vocês conhecem, porque elas estão na 
interface e elas se alimentam infelizmente de tudo o que vocês emitem nesta Terra.  Mas uma 
árvore mesmo em perfeita saúde pode decidir deixar este plano no espaço de uma 
estação.  Nenhuma árvore é imortal em sua estrutura física, é o mesmo para uma árvore como para 
nós.  Quando o Espírito de uma árvore decide deixar seu tronco, sua vida, ela não sofre, 
contrariamente ao fato de abatê-la, mas uma árvore pode morrer muito rápido porque 
simplesmente ela decidiu estabelecer-se em outro lugar, diferentemente. 

Eu não apreendi bem a história de amor com a árvore. 

É o testemunho de uma pessoa caída de amor diante dessa árvore. 

Questão : uma árvore me disse que estava contente que a cortasse, mas que permaneceria perto 
de nós, e eu vi sua aura durante dois dias. Isso é possível ? 



145 
 

Isso é mesmo constante. Quando a árvore, a forma, desaparece, o etérico da árvore permanece, da 
mesma maneira quando vocês morrem, seu etérico permanece um certo tempo.  Da mesma 
maneira, quando nós temos necessidade do galho de uma árvore por suas qualidades particulares e 
nós temos a concordância da árvore, uma vez o galho cortado, bem, fica no lugar o fantasma da 
árvore, do galho cortado, isto é a matriz etérica. Isso pode mesmo subsistir, para as árvores-mestres, 
bem mais tempo do que 48 horas ou uma semana. 

Questão : havia ainda uma relação de amor entre esse etérico e eu ? 

Sim uma vez que a consciência da árvore ali está presente, é apenas a forma que morre. Como vocês 
quando vocês morrem, não o que vocês são. O inconveniente de cortar as árvores, eu disse, no nível 
do sofrimento, é que esse sofrimento se fixa em alguma parte da matéria, na forma, e o etérico da 
árvore naquele momento, sua consciência se posso dizer, tem dificuldade de se liberar do fenômeno 
do sofrimento que foi infligido. 

Questão : como cortar uma grande árvore de surpresa para evitar fazê-la sofrer ? 

Quer você organize uma cerimônia de oferenda à árvore, como as oferendas que vocês conduzem 
quando das cerimônias.  As oferendas podem ser muito variadas, podem ser flores que aceitam se 
sacrificar pela árvore, pode ser o tabaco, as árvores adoram o tabaco, não a fumaça mas a folha do 
tabaco, ou o tabaco seco (mas certamente não fumaça). Porque o tabaco purifica a árvore, ele lava 
suas feridas. A árvore não sofre enquanto não é abatida, mas ela pode ser ferida pelas doenças que 
vocês conhecem, simplesmente pelas emoções dos homens também, e o tabaco as regenera, as 
cerimônias de oferenda à árvore as regeneram. 

Logo que uma árvore é reconhecida enquanto entidade, logo que há uma cerimônia que lhe é 
levada, então ela se sacrifica sem nenhuma dificuldade.  Qualquer que seja sua antiguidade, 
quaisquer que sejam suas funções, se posso dizer, para ela naquele momento o sacrifício não 
representa nada, enquanto que o sofrimento, é algo de terrível porque ele permanece inscrito, eu 
lhes disse, na madeira, na forma, mas também na consciência da árvore e no etérico.  Aliás quando 
uma árvore renasce, quando a semente da árvore germina e a consciência chega, ela carrega em seu 
interior as feridas do que ela viveu e vai desenvolver o que vocês chamam doenças criptogâmicas, 
isto é o que está ligado aos cogumelos, ou então isso se torna sujeito à infestação de insetos devido 
mesmo a essa ferida vivida anteriormente. 

E o inconveniente também, eu lhes disse, é que as árvores comunicam, por via aérea e também por 
suas raízes, e portanto as árvores partilham informações, partilham as alegrias e partilham os 
sofrimentos. 

Questão : é conveniente retirar as espumas que brotam sobre os troncos das árvores ? 

Não, em geral a espuma que está presente unicamente de acordo com a direção norte, às vezes ao 
leste, está em relação com um mecanismo que não é uma agressão nem uma destruição, mas uma 
forma de, como vocês dizem, de harmonia ou de simbiose particular. 

Questão : o que é do sofrimento das árvores quando há terríveis incêndios em florestas ? 

Eu diria que para a árvore, o elemento Fogo, mesmo se ele coloca fim à forma, implica em menos 
sofrimento do que o corte e de ser cortada por um humano. Eu jamais disse que não era necessário 
queimar a madeira em suas caixas, mas que o sofrimento que é exprimido naquele momento pode 
ser muito forte, enquanto que não é o caso quando há, por exemplo, em uma floresta um fogo 
natural, que chega de forma natural. A árvore é de alguma forma magnificada pelo fogo, um pouco 
como o que lhes chega neste momento. 

Questão : nós temos o costume de plantar uma árvore quando do nascimento de uma criança. Se a 
árvore morre é um sacrifício no lugar da criança ? 
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Não estou segura de ter apreendido o que você perguntou. 

Questão : para a criança, o que é ? 

Felizmente quando a árvore morre – e frequentemente são os abetos que são cortados na idade 
adulta -, porque eles são muito grandes, felizmente isso não repercute sobre o adulto, não há 
ligação, é como você o diz uma tradição, um símbolo, mas não necessariamente, e felizmente, de 
qualquer ligação energética que seja. 

Nós não temos mais questões e nós lhe agradecemos. 

Então eu rendo graças também e lhes agradeço por seu acolhimento e sua escuta. 

… Silêncio… 

Eu lhes digo certamente até muito breve, nesta aldeia ou em outra. 

A bênção do conjunto da aldeia de Eridan lhes é transmitida por meu intermédio. 

E eu lhes digo até muito breve em nossos locais ou aqui. Que o coração sempre guie seu caminho, 
qualquer que ele seja. Até breve irmãs e irmãos humanos. 

*** 

Tradução do Francês: Ligia Borges 
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